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IMAGEM DE CAPA 
Pintura de Zeila Navarro-Swain 
  
Artista plástica, autodidata, poeta, jornalista, 
psicóloga, expressou-se pelo desenho e pintura 
desde a mais tenra idade. Nasceu em Curitiba, 
Paraná, morou em São Paulo, em Londres (um ano) 
e em Paris (cinco anos) cidades onde realizou várias 
exposições. Mestra pela Université de Vincennes e 
de Doutora em Psicologia pela Université Paris V, 
René Descartes. Realizou trabalhos em pintura a 
óleo, litografias (presse à bras, realizadas e 
impressas pela artista, em Paris), xilogravuras, 
gravuras em metal, pinturas sobre Canson e Bristol 
(óleo, acrílico, giz de cera, guache, bico de pena – 
nanquim), vitrais, modelagem em barro e esculturas 
em acrílico, etc. Em seu currículo artístico constam 
vinte exposições coletivas, nove individuais no Brasil 
e no exterior. Cerca de vinte de suas obras 
encontram-se na coleção particular de Rita 
Rampinelli, em Genebra, Suíça. Feminista, em seu 
trabalho de psicóloga não cessou de se debruçar 
sobre as mulheres e suas possibilidades de ação 
enquanto sujeitos centrados, políticos, autônomas.  
  
Nossa homenagem! In memoriam. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 
É com entusiasmo que apresentamos o Caderno de Resumos do II Colóquio de 

Estudos Feministas e de Gênero: ArticulAÇÕES e Perspectivas. Com o apoio da CAPES, do 
CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria) e da Universidade Livre Feminista, o 
evento objetiva a articulação de um coletivo de professoras e pesquisadoras da região Centro 
Oeste, determinadas a desafiar a invisibilidade histórica das mulheres como agentes de 
produção de conhecimento acadêmico e científico.  Seu impacto no mundo acadêmico, 
entretanto, não negligencia as potencialidades políticas e epistemológicas das nossas 
articulAÇÕES, que visam disseminar e expandir nossa prática crítica e acadêmica para além 
dos limites da pesquisa e do ensino. Esperamos que este evento possa contribuir para o 
crescimento sempre vigoroso da área dos Estudos Feministas e de Gênero. 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 

 

 

 

Os textos e a digitação dos resumos são de responsabilidade dos/as autores/as dos 

trabalhos que serão apresentados. 
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PROGRAMAÇÃO 

 
QUARTA-FEIRA – DIA 28/05/2014 

 

8:30-10:00 - Conferência de abertura. Profa. Dra. Débora Diniz (UnB) - Perspectivas e 
Articulações de uma Pesquisa Feminista. 
10-10:30 - Coffee-break. 
10:30-12:00 - Mesas Redondas. 
12:00-13:40 – Intervalo. Sessão de exibição de vídeo: ―Almoço (Com Elas) no Cinema‖. 
13:40-16:00 - Comunicações Livres. 
16:00-16:30 - Coffee-break.  
16:30-18:00 - Mesas Redondas. 
18:00-19:00 - Pôsteres e Atividades artísticas e culturais. 
19:00-22:30 - Minicursos. 

 
 

QUINTA-FEIRA – DIA 29/05/2014 
 

8:30-10:00 - Conferência. Profa. Dra. Susana Funck (UFSC) - Desafios dos Feminismos 
Contemporâneos. 
10-10:30 - Coffee-break. 
10:30-12:00 - Mesas Redondas. 
12:00-14:00 - Intervalo. Sessão de exibição de vídeo: ―Almoço (Com Elas) no Cinema‖. 
13:40-16:00 - Comunicações livres. 
16:00-16:30 - Coffee-break.  
16:30-18:00 - Mesas-redondas. 
18:00-19:00 - Pôsteres e Atividades artísticas e culturais. 
19:00-22:30 - Minicursos. 

 
 

SEXTA-FEIRA – DIA 30/05/2014 
 

8:30-10:00 - Conferência. Guacira de Oliveira (CFEMEA) - Feminismo, Militância e Academia. 
10-10:30 - Coffee-break. 
10:30-12:00 - Conferência. Profa. Dra. Tania Navarro-Swain (GEFEM-UnB) - "Por falar em 
liberdade...".  
10:30-12:00 - Mesa Redonda: Sobre feminismos em abordagens disciplinares. 
12:00-14:00 - Intervalo. Sessão de exibição de vídeo: ―Almoço (Com Elas) no Cinema‖. 
14:00-15:30 - Conferência. Profa. Dra. Sônia T. Felipe (UFSC) - Feminismos e Anti-
Especismos. 
15:30-16:00 - Coffee-break. 
16:00-18:00 - Conferência de encerramento. Profa. Dra. Sandra Azeredo (UFMG) - O que é 
mesmo uma perspectiva feminista de gênero? 
18:00 - Lançamentos de Livros, Dvd‘s e revistas. 
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CONFERÊNCIAS 
 

 

QUARTA-FEIRA – DIA 28/05/2014 
8:30 às 10:00 – Conferência de abertura 

LOCAL: Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
 

 
1. Perspectivas e articulações de uma pesquisa feminista. 
Conferencista: Profa. Dra. Débora Diniz (UnB) 
RESUMO: O título foi generosamente amplo para que esta conversa se construísse no tempo 
– no intervalo entre o passado e hoje. Estou aqui para animar o que já sabemos e pelo que 
certamente nos aproxima e nos define como um grupo: isso que chamamos de pesquisa 
feminista. Algo de novo precisa ser dito, mas antecipo – serei tímida. Quem sabe, conseguirei 
arrumar conceitos, ou simplesmente provocá-los. Definirei gênero como um regime político, e 
não como papeis, identidades, posições ou relações. Quero aproximar gênero de feminismo 
ao mostrar que, ao entender gênero como um regime político da moral patriarcal, toda a 
pesquisa será feminista. E que podemos ser feministas e fontes confiáveis à retórica 
acadêmica; podemos ser feministas e fazer uso do poder desse gênero de discurso que é o 
conhecimento. Não precisamos ser apenas especialistas em relações de gênero, mas 
pesquisadoras, autoras, leitoras e ouvidoras feministas. 
PALAVRAS-CHAVE: pesquisa feminista; gênero; regime político. 
 
 

QUINTA-FEIRA – DIA 29/05/2014 
8:30 às 10:00 

LOCAL: Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
 

 
2. Desafios atuais dos Feminismos. 
Conferencista: Profa. Dra. Susana Bornéo Funck (UFSC)  
RESUMO: Como todo movimento intelectual e político de amplo espectro que busca 
questionar estruturas e crenças naturalizadas pelo senso comum e adotadas pelo status quo, 
os vários feminismos (re)surgidos na década de 1960 na cultura ocidental têm enfrentado 
constantes desafios de várias ordens, alguns parcialmente superados, outros ainda 
merecendo cuidadosa atenção. Embora muitas das agendas feministas já estejam incluídas 
nos estudos acadêmicos e nos movimentos sociais de grande parte das nações 
contemporâneas, suas metas de igualdade e diversidade ainda estão longe de serem 
alcançadas. Um dos maiores desafios talvez seja o de desmistificar a prática feminista como 
uma unanimidade monolítica e fazer valer as várias facetas da categoria gênero, 
perpassadas como são por vetores de raça, classe, nacionalidade, sexualidade, faixa etária e 
tantas outras ―diferenças‖. Daí a escolha, no plural, do título Desafios atuais dos feminismos, 
tema que norteou a 10ª edição do Seminário Internacional Fazendo Gênero, realizado na 
UFSC entre 16 e 20 de setembro de 2013. Busco, nesta apresentação, identificar alguns dos 
desafios apontados durante o evento, com ênfase nos estudos literários e culturais e suas 
influências em outros campos do saber. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismos; gênero; diversidade. 
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SEXTA-FEIRA – DIA 30/05/2014 
8:30 às 10:00 

LOCAL: Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
 
 

3. Trinta anos de luta das mulheres para radicalizar a democracia. 
Conferencista: Guacira de Oliveira (CFEMEA)  
RESUMO: O final dos anos 80 demarcou o começo de um novo ciclo democrático para o 
país, em que os movimentos de mulheres e feminista se constituíram como um sujeito político 
relevante, capaz de pautar, lutar por suas agendas e mobilizar processos amplos de 
transformação social. A Constituição de 1988 retrata esta trajetória. A partir dos anos 90, 
esses movimentos disputaram e conquistaram terreno no campo político que luta por 
transformação social. Problematizaram em profundidade o sentido das desigualdades 
gênero, raciais e étnicas, para demonstrar como tais relações se constituem em estruturas 
fundamentais ao sistema de trocas assimétricas do capitalismo. Também aprofundaram a 
articulação e o diálogo com outros movimentos contra hegemônicos, convergindo forças para 
enfrentar a ordem neoliberal e o ajuste fiscal. Contudo, nos últimos anos, a retração do 
campo contra hegemônico (atendendo aos apelos em prol da governabilidade), desafia os 
movimentos de mulheres orientados por perspectivas feministas, antirracistas e 
anticapitalistas a construírem novas alianças, abrirem novos diálogos com a sociedade para 
enfrentar as forças anti-direitos e denunciar os artifícios utilizados para dourar as velhas 
formas de dominar e explorar as mulheres. 
PALAVRAS-CHAVE: movimentos; mulheres; democracia. 
 

 

 
SEXTA-FEIRA – DIA 30/05/2014 

10:30 às 12:00 
LOCAL: Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 

 
 
4. "Por falar em liberdade..." 
Dra. Tania Navarro-Swain (GEFEM-UnB)  
RESUMO: Fala-se muito em gênero e pouco em patriarcado, que de fato, é o dispositivo de 
instauração de papéis diferenciados no social. A diferença dos sexual, implantada no 
imaginário e na materialidade de corpos sexuados é motor de ação patriarcal e exercício de 
poder. Com a rede de injunções que compõem um dispositivo, o patriarcado se impõe pela 
violência, pela persuasão/amor e por uma sexualidade que se impõe como centro identitário 
e de significação do ser. Com o crescimento dos movimentos feministas no Brasil e no 
mundo, constatamos a propagação de violência masculina e da manifestação de grupos que 
intentam frear, calar, domesticar as mulheres que escapam às teias do poder patriarcal. É a 
perda de poder sobre as mulheres que assombra as bancadas evangélicas, as tradições 
religiosas, os grupos de amigos, as hordas masculinas nos bares e nos prostíbulos. 
Aprisionar as mulheres em seus corpos, disponíveis sexualmente, dar-lhes como destino uma 
função social única, a de procriação esta é a função do dispositivo patriarcal em suas três 
faces: sexual, amoroso e da violência. Face à categoria "diferença sexual" que reifica o 
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social, nenhuma reivindicação de igualdade subsiste se não é acompanhada de liberdade. 
Liberdade não apenas material, que hoje nos países ocidentais é relativamente assegurada 
pelas leis, mas a liberdade que supõe uma modificação estrutural da produção do sujeito 
feminista, de seu próprio devir, transformador de seu meio social. Sujeitos de linguagem, de 
ação, de invenção de si mesma, eixo de criação de novas imagens e representações sociais 
do humano, estes são os sujeitos feministas, abrindo caminhos da liberdade, pois não há 
liberdade fora de práticas de liberdade. 
PALAVRAS-CHAVE: liberdade; feminismo; patriarcado. 
 

 
 
 

SEXTA-FEIRA – DIA 30/05/2014 
14:00 às 15:30 

LOCAL: Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 

 
 

5. Feminismo e Especismo. 
Profa. Dra. phil. Sônia T. Felipe (UFSC)  
RESUMO: Ambientalismo, Racialismo e Feminismo formam, a partir da década de 60 do 
século XX, os três pilares mais robustos do movimento de emancipação humana, nos quais 
as mulheres são sujeitos. Ao iniciarem a luta por direitos iguais, elas afirmam sua singular 
diversidade. Passado meio século de lutas e teorizações críticas contra os preconceitos 
naturalistas, racistas e machistas, uma agonia permaneceu silenciada, a dos animais não-
humanos, discriminados em sua capacidade de sentir dor e de sofrer, pelo especismo. Na 
mesma matriz cognitiva e moral que passa o estilete na espécie humana e a divide em 
―homens‖ e ―mulheres‖, autorizando o domínio daqueles sobre essas, o domínio humano 
especista continua a ser exercido sobre os animais, confundidos, até na legislação, como 
objetos naturais de propriedade (seres semoventes), quando de fato são seres sencientes, 
iguais a nós em sua capacidade de sentir dor e de sofrer. A dicotomia humano/animal 
mantém o mundo da natureza no mesmo conceito que aprisiona uns para deleite de outros, 
que autoriza moralmente aqueles a tratar com brutalidade a esses, do mesmo modo que 
homens já maltrataram e maltratam mulheres, e homens e mulheres maltratam crianças. 
Tratar do especismo é, portanto, desmontar a estrutura patriarcal sobre a qual o machismo 
está assentado em todas as mentes humanas, quando se trata da consideração dos demais 
animais não-humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; animais; machismo; especismo. 
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SEXTA-FEIRA – DIA 30/05/2014 
16:00 às 18:00 – Conferência de encerramento. 
LOCAL: Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 

 
O que é mesmo uma perspectiva feminista de gênero? 
Profa. Dra. Sandra Azerêdo (UFMG) 
RESUMO: No prefácio para a edição americana do Anti-Édipo, Michel Foucault nos alerta 
para um dos perigos contra o qual o livro de Deleuze e Guattari se coloca: o perigo do 
facismo – não apenas o facismo histórico de Hitler e Mussolini, mas ―o facismo em todas/os 
nós, em nossas mentes e nosso comportamento cotidiano, o facismo que nos faz amar o 
poder, desejar a própria coisa que nos domina e nos explora‖. Para enfrentar esse perigo, 
Foucault sugere como fundamental o princípio de não nos apaixonarmos pelo poder. Acho 
que uma perspectiva feminista deve sempre ter em mente esse princípio em suas práticas. 
Na verdade, considero que este seja o principal desafio que a emancipação coloca para nós. 
Emancipação no sentido que usa Jacques Rancière em seu livro O Mestre Ignorante—o 
sentido de partir da igualdade, forçando ―uma capacidade que se ignora ou se denega a se 
reconhecer e a desenvolver todas as consequências desse reconhecimento‖. Trata-se de 
uma questão política, que implica posicionamento. Nessa perspectiva, gênero, como uma 
categoria central na teorização feminista que problematiza as noções de sexo e sexualidade, 
tem necessariamente que incluir outras categorias—especialmente a categoria raça—em 
suas teorizações, de modo a contribuir para práticas de emancipação. Neste ensaio, me 
apoiando no trabalho de Donna Haraway sobre companhias multiespécies nas 
naturezaculturas e na literatura pós-colonial, bem como em algumas práticas atuais do 
movimento feminista e do movimento anti-racista no Brasil, busco desenvolver formas de 
entender as possibilidades que estão se abrindo para nossa emancipação. 
PALAVRAS-CHAVE: Poder; emancipação; gênero; raça. 
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MESAS REDONDAS 
  
   

DIA 28/05 – 10:30 às 12:00hs. 
  
 
I. MESA-REDONDA: Mulheres na Física. Sala 3 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Dra. Adriana Ibaldo (UnB). 
RESUMO GERAL: As mulheres compõem cerca de 10% dos profissionais que atuam na área 
de Física em nível de ensino superior, o que implica também a atuação na pesquisa. Essa 
estatística é global, e suscita inquietações: o que mantém as mulheres afastadas da área de 
física? É sobre esse fenômeno, suas causas e possíveis soluções, que pretendemos refletir. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; física. 
 
Mulheres e Física: como mudar a polaridade desse imã? Um breve relato de ação 
afirmativa. 
Dra. Adriana Ibaldo (UnB). 
RESUMO: O projeto Mulheres na física: por que tão poucas?, que conta com apoio do CNPq, 
consiste em uma série de ações levadas a cabo em uma escola pública de segundo grau em 
Brasília. Ainda em suas ações iniciais, o projeto já permite chegar a algumas conclusões não 
apenas quanto às causas da ausência feminina na área da física, como também de formas 
de contornar as dificuldades de acesso das alunas a uma carreira profissional nas áreas das 
ciências exatas.  
PALAVRAS- CHAVE: gênero; física; ações afirmativas. 
 
Um antropólogo em Vênus: uma experiência na comissão de Gênero da Sociedade 
Brasileira de Física. 
Dr. Ademir E. Santana (UnB). 
RESUMO: Minha experiência como membro da Comissão de Relações de Gênero da 
Sociedade Brasileira de Física revelou um lado da carreira em Física que me era 
desconhecido: o fato de que o cotidiano do exercício da profissão traz situações 
determinadas pelo gênero, que não são partilhadas por homens e mulheres. Embora comum 
no mundo do trabalho, esse fato se mostra muito acentuado nas áreas das ciências exatas, 
notadamente a Física. É sobre esse fenômeno que pretendo me debruçar.  
PALAVRAS-CHAVE: gênero; física; atuação profissional. 
 
Malabarismo com facas: Física e Gênero. 
Dra. Vanessa Andrade (UnB). 
RESUMO: Uma grande quantidade de fatores afasta as mulheres das carreiras ligadas às 
ciências exatas. Podemos citar o senso comum que diz que as mulheres não têm talento 
nessa área do conhecimento; isso, no entanto, é desmentido pela quantidade de mulheres 
que deram contribuições relevantes nas áreas de química, física, engenharia e matemática. 
Quais são os fatores, portanto, que afastam as mulheres dessas carreiras?  
PALAVRAS-CHAVE: gênero; física; atuação profissional. 
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II. MESA-REDONDA: Saúde Mental e Gênero. Sala 16 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Profa. Dra. Valeska Zanello (UnB). 
RESUMO GERAL: Segundo Phillips & First (2008), o gênero tem consequências importantes 
para o campo da saúde mental em pelo menos cinco aspectos: prevalência dos transtornos 
mentais, a maneira como os sintomas se manifestam, o curso da ―doença‖, a busca pelo 
tratamento por parte do paciente e, também, se este melhora com o tratamento. A presente 
mesa tem como objetivo discutir alguns destes desdobramentos, nos seguintes aspectos: o 
campo da sintomatologia e diagnóstico psiquiátrico; as experiências dos sujeitos em seus 
processos de desinstitucionalização e de resistências aos regimes de subjetivação 
hegemônicos no contemporâneo; e, finalmente, as metodologias para atendimentos em 
saúde mental, usando como exemplo, um território sob ocupação militar, na cultura 
muçulmana. 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; gênero; psicologia. 
  
Saúde Mental, Mulheres e Conjugalidade. 
Prof.a Dra. Valeska Zanello (UnB). 
RESUMO: Através do exemplo de um caso clínico de uma mulher internada em um hospital 
psiquiátrico, cujo sintoma que se destacou foi ―choro imotivado‖, buscou-se apontar o que a 
chancela do diagnóstico psiquiátrico ―depressão‖ escondia.  Em conversas com a paciente, 
descobriu-se que a mesma fora estuprada durante 7 anos em seu casamento. Duas questões 
se destacaram na compreensão que a desqualificação da palavra ―imotivado‖ apontava.  De 
um lado, tratava-se de motivos que tangiam ao sofrimento relacionado ao âmbito privado 
(estupro no casamento), este que não deveria ser abordado numa ciência que se quer 
imparcial. Por outro lado, a ―imotivação‖ apontava para aspectos da vida amorosa da 
paciente, indicando o quanto o dispositivo amoroso (Swain, 2011;2012) é uma construção 
histórica importante para a compreensão da constituição das subjetividades das mulheres, 
em nossa cultura. 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; gênero; psicologia. 
  
“Louca, eu?”: tensionamentos e subversões da/na política pública de saúde mental. 
Prof.a Dra. Ana Paula Müller de Andrade (UFPel). 
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de problematizar os atravessamentos das questões 
de gênero na política pública de saúde/saúde mental em seus diferentes níveis, a partir do 
tensionamento das categorias ―saúde mental‖ e ―doença mental‖. Para tanto, se apoia nos 
registros etnográficos de pesquisa realizada junto aos sujeitos considerados público-alvo de 
tais políticas, especificamente da política nacional de saúde mental – mulheres e homens 
―usuárias/os‖ dos serviços de saúde/saúde mental substitutivos ao hospital psiquiátrico. A 
análise aqui desenvolvida mostra como estas categorias são (des)articuladas e subvertidas 
pelas experiências de tais sujeitos em seus processos de desinstitucionalização e de 
resistências aos regimes de subjetivação hegemônicos no contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; doença mental; gênero; política nacional de saúde 
mental. 
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Intervenções psicológicas em contextos humanitários: reflexões sobre metodologias 
para atendimento em saúde mental, sob enfoque de gênero. 
Prof.a Dra. Ionara Vieira Moura Rabelo (UFG). 
RESUMO: Este texto pretende discutir, sob o enfoque de gênero, as metodologias para 
atendimentos em saúde mental com vítimas do conflito armado Israel-Palestina. Esta 
experiência surgiu do trabalho numa ONG internacional que promovia a assistência 
psicológica, médica e social. Os sintomas prevalentes mental nas crianças eram a enurese 
noturna e dificuldade de aprendizagem, que se iniciavam logo após incursões militares 
durante a noite, geralmente com o objetivo de prender pais e irmãos mais velhos. A 
demonstração da agressividade em espaços sociais diferentes entre meninos e meninas, 
enuncia onde e como os corpos podem se relacionar, viver e adoecer. Discute-se as 
principais demandas nomeadas para meninos e meninas e os desafios do atendimento 
psicológico na cultura muçulmana e num território sob ocupação militar. 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; gênero; psicologia. 
 
 
 
III. MESA-REDONDA: Representações da alteridade na literatura brasileira 
contemporânea. Sala 4 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Virgínia Vasconcelos Leal (UnB). 
RESUMO GERAL: A não-coincidência de gênero, em distintos conceitos, entre autor/a, 
narrador/a e protagonista pode causar ruídos que passam a ser parte constitutiva da 
narrativa. A mesa pretende discutir representações da alteridade em narrativas brasileiras 
contemporâneas, destacando contos brasileiros contemporâneos como ―Boa noite, Maria", de 
Lygia Fagundes Telles, "A dama do Bar Nevada", de Sergio Faraco, e "Mi Buenos Aires, 
querido", de Cintia Moscovich, que ilustram essa disjunção, e os sentidos que são 
desencadeados por ela. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; representação; literatura brasileira contemporânea. 
  
Jogo de damas: papéis de gênero em “A dama do Bar Nevada”, de Sergio Faraco. 
Prof.a Dra. Cintia Schwantes (UnB). 
RESUMO: Embora o título seja indicado pela personagem feminina, o protagonista de "A 
dama do Bar Nevada" é sua contraparte masculina. Personagem condutora, ele guia o olhar 
do narrador heterodiegético, através de suas reações à outra personagem. Encontramos no 
conto de Faraco uma consonância de gênero entre autor e narrador; o lugar de protagonista, 
no entanto, é performado por uma personagem masculina feminizada por sua incapacidade 
de bem se desincumbir de suas tarefas de gênero. É esse vácuo que a personagem feminina 
ocupa, expandindo sua importância. Essa disjunção de gênero, dentro da narrativa, 
desestabiliza o processo de representação e faz aflorarem sentidos, que serão o objeto de 
nossa discussão. 
PALAVRAS-CHAVE: representação; gênero; personagem. 
 
Fora os trilhos: reconfiguração do olhar sobre a velhice feminina em “Boa noite, 
Maria”, de Lygia Fagundes Telles. 
Prof.a Dra. Susana Moreira de Lima (SEDF). 
RESUMO: No conto ―Boa noite, Maria‖, de Lygia Fagundes Telles, a voz narrativa constrói 
uma figura masculina cujo olhar é capaz de enxergar outros ângulos da beleza feminina que 
não a oferecida pela massificação midiática, e, portanto, capaz de ser feliz e de fazer a 
felicidade de uma mulher em idade avançada, o que constitui uma reconfiguração do que 
sempre esteve presente na literatura escrita por homens ou sob a perspectiva da dominação 
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masculina, em que a mulher é idealizada. A escritora compõe esse personagem falsamente 
criado nos padrões da idealização do outro, desestabilizando certa ordem. Há uma inversão 
da imagem idealizada, não mais da mulher, mas sim do homem, porém acrescida de 
substância renovadora dos padrões de troca entre ambos. 
PALAVRAS-CHAVE: representação; voz narrativa; velhice feminina. 
 
Espaço e mascaramento de gênero em contos de Cintia Moscovich. 
Prof.a Dra. Virgínia Maria Vasconcelos Leal (UnB). 
RESUMO: O conto "Mi Buenos querido", de Cintia Moscovich, é narrado em primeira pessoa 
sem qualquer marca gramatical de gênero, no qual o espaço é também categoria central de 
análise. Com tal procedimento narrativo, a análise abre-se à discussão da representação das 
identidades de gênero em várias instâncias, como de autoria, foco narrativo, personagem e 
leitura. Em outro conto seu - "À memória das coisas afastadas" -, espaço, homossexualidade 
feminina, amizade e outras alteridades são representadas e analisadas. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; representação; espaço. 
 
 
IV. MESA-REDONDA: Mulheres medievais: a (re)existência de artistas, literatas, 
religiosas e sábias. Sala 5 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Claudia Costa Brochado (UnB). 
RESUMO GERAL: Esta mesa redonda pretende trazer discussões relacionadas aos espaços 
de expressão feminina na Idade Média, como por exemplo, as mulheres artistas medievais e 
suas representações; e a expressão literária como recurso político feminino de afirmação de 
identidade. Além disso, observar o espaço religioso como aquele que promove melhores 
possibilidades de revelação das expressões femininas, como espaço físico que protege e 
como espaço de trocas: espirituais, intelectuais e humanas. 
PALAVRAS-CHAVE: artistas medievais; Christine de Pizan; monjas medievais. 
  
As pouco silenciosas monjas medievais. 
Prof.a Dra. Cláudia Costa Brochado (UnB). 
RESUMO: Em março de 2014, a freira Cristina Scuccia se transforma em um fenômeno 
mundial por sua atuação impactante num programa de calouros na Itália. Sem colocar em 
questão seus recursos como cantora, pensamos se esse estrondoso sucesso, que reverbera 
na mídia do mundo inteiro, não estaria marcado pela contradição entre sua performance 
pouco recatada e o fato de ser freira, contradição que a tornou única. Mas nem sempre as 
freiras foram figuras silenciosas e pouco visíveis socialmente como são na 
contemporaneidade. Na Idade Média, monjas notáveis e pouco silenciosas não são exceção. 
O espaço religioso abrigava mulheres de todos os tipos, com maior ou menor vocação 
religiosa, e foi lugar de proteção e refúgio de imenso contingente de mulheres. Este trabalho 
traz algumas considerações sobre o espaço monástico feminino na Idade Média, 
observando-o como espaço menos de isolamento e mais de liberdade feminina. 
PALAVRAS-CHAVE: idade média; monjas; espaços femininos. 
 
Imagens de mulheres artistas no Ocidente medieval 
Prof.a Dra. Maria Cristina Correia L. Pereira (USP). 
RESUMO: Quando, em pleno século XXI, as ―Guerrilla Girls‖ ainda podem protestar contra a 
extremamente fraca porcentagem de mulheres artistas nos museus, seria de se esperar sua 
total ausência na sociedade medieval, tendo em vista a ―lenda negra‖ que recobre aquele 
período. No entanto, assim como tal visão não possui legitimidade do ponto de vista 
historiográfico, tampouco há esse vazio de mulheres artistas medievais. Além de termos 
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conhecimento da existência de várias delas, encontramos algumas pinturas que as figuram 
ao trabalho. O objetivo desta apresentação é traçar um panorama dessas imagens, 
analisando as formas pelas quais as mulheres artistas são representadas: os modos de 
funcionamento das imagens, seus usos e funções. 
PALAVRAS-CHAVE: idade média; miniaturas; artistas. 
  
Da Cidade das Damas de Christine de Pizan à construção da nossa cidadania. 
Prof.a Ms. Ana Miriam Wuensc (UnB). 
RESUMO: Enquanto em nossa época afirma-se que os direitos das mulheres são Direitos 
Humanos Universais, a diversa realidade do mundo contemporâneo mostra-nos, 
cotidianamente, que estes direitos, ainda que traduzidos em leis em diversos países, não 
asseguram que material e simbolicamente a condição da maioria das mulheres tenha 
alcançado a dignidade humana por elas imaginada e reivindicada, nos últimos séculos, no 
Ocidente. Neste sentido, a leitura da obra A Cidade das Damas [1405], de Christine de Pizan, 
como num jogo de espelhos, onde refletimos e somos refletidas, torna-se um recurso estético 
precioso para o deslocamento de perspectivas na reflexão sobre a condição humana das 
mulheres. O diálogo com esta autora medieval sobre alguns temas clássicos e atuais da 
agenda feminista - como educação, diversidade cultural de identidades e talentos femininos, 
misoginia, feminicídio, justiça, entre outros - mobiliza nosso pensamento e o sensibiliza, por 
meio de estratégias literárias prosaicas e poéticas, para uma reflexão envolvente sobre a 
condição das mulheres medievais e seus anseios. Deste modo, são iluminados alguns 
pressupostos e preconceitos que definem a inclusão ou exclusão das mulheres dos espaços 
civilizatórios, políticos, econômicos, e históricos, tanto na construção metafórica da Cidade 
das Damas, quanto aqueles que permeiam o debate contemporâneo para a construção da 
cidadania das mulheres. 
PALAVRAS-CHAVE: condição das mulheres; cidade das damas; Christine de Pizan. 
 
  
V. MESA-REDONDA: História do (im)possível. Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy 
Ribeiro – UnB) 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. tania navarro swain (GEFEM – Grupo de Estudos 
Feministas da UnB). 
RESUMO GERAL: As narrativas históricas partem da premissa de uma divisão binária de 
gêneros, com a predominância do masculino. Ora, uma história feminista busca o POSSÍVEL 
das relações humanas, construídas em multiplicidade, contrária à ideia de uma ―natureza‖ 
humana. As proposições ligadas à representação das mulheres pretendem lhes atribuir um 
―destino biológico‖ ligado à maternidade, sem abrir perspectivas de uma ação política. A 
história do possível, feminista, busca desvendar nos discursos textuais e imagéticos o 
agenciamento das relações humanas, em uma perspectiva plural, que não se restrinja a 
papéis determinados pelo aparelho genital, nem à sexualidade como parâmetro de existência 
social. 
PALAVRAS-CHAVE: História; mulheres; feminismos. 
  
História feminista, histórias do possível. 
Profa. Dra. Tania Navarro Swain (GEFEM/UnB). 
RESUMO: A memória social, codificada pelo História, abandona, em suas lacunas, a 
perspectiva do possível, do plural nas relações sociais. A importância dada à sexualidade e à 
diferença sexual como elementos fundadores do agenciamento social fixa, como realidade 
eterna e universal nas narrativas históricas, o resultado de condições de produções marcadas 
pelo patriarcado. Deste modo, um olhar feminista à documentação histórica percebe e realça 
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um lugar inusitado de fala e de ação das mulheres, que não fora percebido ou simplesmente 
ignorado. O que a história não diz, a memória esquece: a ação das mulheres foi relegada ao 
mito ou ao esquecimento. A história feminista, na busca dos traços e vestígios da ação das 
mulheres no político, em sua acepção mais ampla, abre as portas do possível. 
PALAVRAS-CHAVE: história; memória; possível; mulheres. 
 
Uma (im)possível história das mulheres: reflexões sobre uma prática acadêmica (2001-
2011). 
Prof.a Dra. Diva do Couto Gontijo Muniz (GEFEM /UnB). 
RESUMO: Proponho, nesses nossos tempos de presentismo e da exigência do ―dever de 
memória‖, de evocação do passado como condição de possibilidade de nosso ofício, uma 
reflexão acerca de uma prática acadêmica. Refiro-me à experiência interdisciplinar de ensino 
e pesquisa no campo da história das mulheres e da epistemologia feminista, abrigada como 
linha de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília. 
Nesse ato de lembrança, evoco e enfoco as condições de produção de tal experiência, tecida 
em meio a um projeto que investiu nos estudos feministas e na história das mulheres como 
campo de múltiplas possibilidades, e que encontrou, paradoxalmente, na cultura histórica e 
acadêmica, uma de suas (im)possibilidades, visíveis e invisíveis. 
PALAVRAS-CHAVE: história; memória; história das mulheres; estudos feministas; poder. 
 
Corpos negros no/do feminino em três movimentos: um exercício de (des)construção. 
Prof.a Dra. Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro (GEFEM/UFU). 
RESUMO: Na imagem do fotógrafo, a captura do corpo nu, corpo-natureza. Sem adornos, o 
corpo negro se oferece ao olhar que escrutina, decifra, conhece. Na pintura a óleo, o corpo 
cativo de mulher ampara a criança branca. Corpo que se representa e se compra, vende e 
doa, no quadro que se oferece ao olhar, contorna e naturaliza relações cotidianas - a raça, o 
gênero, o poder. Na função replicante do cartão de visita, com o varão no colo, a visibilidade 
do corpo-propriedade multiplica o poder do proprietário. A emergência dessas imagens na 
sociedade oitocentista brasileira instiga-nos a invadir a repetição estilizada de atos 
performativos. Incita-nos a quebrar a relação ilusória e a dominação que desenha/aprisiona 
outro generificado e racializado na história e designado como mulher escrava. 
PALAVRAS-CHAVE: corpos; gênero; feminismos; performatividade; escravidão. 
 
 
 
 
 

DIA 28/05 – 16:30 às 18:00hs. 
  
 
 
I. MESA-REDONDA: Christine, Nísia e Júlia: na utopia do feminismo. Sala 3 (Memorial 
Darcy Ribeiro – UnB) 
Proponente/coordenadora: Profa. Dra. Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne. 
RESUMO GERAL: A proposta da mesa é de apresentar traços das trajetórias de três 
escritoras que tiveram grande impacto não só na história literária, mas sobretudo na história 
de luta das mulheres: Christine de Pizan, Nísia Floresta e Júlia Lopes de Almeida. 
Pretendemos evidenciar o pioneirismo das escritoras referidas na construção de uma tradição 
feminina/feminista nas Letras. Da Literatura Medieval Francesa, com Pizan, passando pela 
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literatura oitocentista brasileira, com Nísia Floresta, à Belle-Époque tropical, com Júlia Lopes 
de Almeida, percorreremos tais espaços de produção literária de autoria feminina, pensando 
nos possíveis diálogos entre eles e sua importância para a construção de uma utopia do 
feminismo. 
PALAVRAS-CHAVE: Christine de Pizan; Nísia Floresta; Júlia Lopes. 
  
Le ditié de Jeanne D’Arc: a épica-feminista de Christine de Pizan. 
Prof.a Dra. Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne (UFPB). 
RESUMO: O pioneirismo de Christine de Pizan é um título que vem sendo reconhecido pela 
revisão da história literária, tanto pela trajetória profissional da escritora medieval, quanto pelo 
enfoque das questões de gênero presentes em sua obra. Partindo da leitura da vasta 
produção christiniana enquanto espaço pioneiro de busca de um ―outro lugar‖ utópico, a 
presente comunicação se propõe a analisar sua última obra, Le Ditié de Jeanne D´Arc, escrita 
em 1429. O longo poema lírico-narrativo sobre o heroísmo da ―donzela de Orleans‖ será 
analisado como um possível poema épico. A leitura buscará apontar para o pioneirismo da 
obra na intencionalidade épica-feminista, ao colocar em cena o protagonismo histórico 
feminino no plano da representação literária e no da autoria. 
PALAVRAS-CHAVE: Christine de Pizan; épica; feminismo; história das mulheres. 
 
Nísia Floresta, do não-lugar ao lugar do direito. 
Prof.a Dra. Constância Lima Duarte (UFMG/CNPq). 
RESUMO: Quando se pensa na história de luta das mulheres brasileiras, o primeiro nome 
que nos ocorre é o de Nísia Floresta (1810-1885), que ainda hoje surpreende pela coragem 
de seus escritos, o ineditismo e a ousadia de suas ideias. Nísia Floresta publicou quinze 
títulos, dentre romances, ensaios, diários e poemas, a maioria com reflexões acerca da vida 
das mulheres de seu tempo. O primeiro livro é também o primeiro, entre nós, que tratou dos 
direitos das mulheres à instrução e ao trabalho, e exigiu que elas fossem consideradas seres 
inteligentes e merecedoras de respeito. Quando o livro surgiu, em 1832, com o sugestivo 
título de Direitos das mulheres e injustiça dos homens, a grande maioria das mulheres 
brasileiras vivia enclausurada em preconceitos, sem qualquer direito que não fosse o de 
ceder e aquiescer sempre à vontade masculina. Pretendo, nesse momento, apresentar uma 
reflexão sobre a trajetória literária de Nísia Floresta, e sua contribuição para a história 
intelectual da mulher brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: história da mulher; feminismo; Nísia Floresta. 
 
Os manuais femininos/feminista de Júlia Lopes de Almeida dialogam com “(...) uma 
alma brasileira” de Nísia Floresta, esboço comparativo. 
Prof.a Dra. Nadilza Martins de Barros Moreira (UFPB). 
RESUMO: Tanto Júlia Lopes de Almeida, quanto Nísia Floresta, ambas, deixaram uma 
tradição literária feminina e feminista considerada um marco histórico nas lutas políticas 
emancipatórias das brasileiras. Uma parte significativa desta tradição literária apresenta-se 
no discurso de Nísia Floresta, Cintilações de uma alma brasileira, 1859, ecoando nos 
manuais de Almeida dirigidos as donas e donzelas oitocentistas, 1906. Portanto, à luz dos 
manuais de Almeida e da ‗alma brasileira‘ de Nísia Floresta pretendemos provocar um 
diálogo histórico entre duas mulheres escritoras que gestaram uma tradição acerca dos 
estudos feministas na historiografia literária brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: educação feminina; manuais femininos; tradição literária feminina; Nísia 
Floresta; Júlia Lopes de Almeida. 
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II. MESA-REDONDA: Enfrentamento à violência contra as mulheres – reflexões sobre a 
Lei Maria da Penha. Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente: Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulher (NEPeM)/UnB. 
RESUMO GERAL: A mesa reunirá trabalhos que abordem, teórica e empiricamente, 
estratégias atuais de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres 
brasileiras, a partir de um campo interdisciplinar de conhecimentos científicos, redes 
interinstitucionais e movimentos sociais. Serão discutidas abrangências e limitações na 
aplicação da Lei Maria da Penha frente a paradigmas, valores e práticas fundadas em 
representações sexistas, bem como em identidades essencializadas e referenciadas pela 
articulação de múltiplas desigualdades (grupos de mulheres indígenas, pobres, negras, 
dentre outros). Também haverá espaço para a reflexão crítica sobre o sentido atribuído à 
perseguida ―eficácia‖ da Lei em ações provenientes do campo jurídico e das políticas 
públicas. 
PALAVRAS-CHAVE: violência contra as mulheres; Lei Maria da Penha. 
  
A “eficácia” da Lei Maria da Penha sob diferentes perspectivas. 
Prof.a Dra. Tânia Mara Campos de Almeida (UnB); Prof.a Dra. Lourdes Maria Bandeira (UnB 
e SPM). 
RESUMO: Muito se tem investigado sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres 
no Brasil, bem como se tem avançado na seara jurídica e das políticas públicas nessa 
temática. Os estudos sobre a Lei Maria da Penha têm sido um marco desses exemplos, mas 
pouco se discute sobre o que é entendido por sua ―eficácia‖. A presente proposição visa 
desenvolver uma reflexão a esse respeito, apreendendo o sentido existente em diferentes 
acepções do termo. Além disso, visa discutir em que medida ações ditas ―eficazes‖ vêm 
contribuindo para a expansão da autonomia das mulheres e a promoção de uma vida sem 
violência. 
PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha; eficácia. 
 
Vítimas ou sujeitos de direitos? Obstáculos no acesso à justiça para mulheres em 
situação de violência. 
Prof.a Dra. Wânia Pasinato (USP). 
RESUMO: As reflexões se baseiam nos resultados da pesquisa Violência contra a Mulher e 
Acesso à Justiça (CEPIA, 2013) que abordou, entre outros temas, a percepção de 
operadores do direito sobre as mulheres em situação de violência e as demandas que 
apresentam por medidas de proteção. O objetivo é problematizar as tensões presentes em 
um contexto de crescentes iniciativas para ampliar o acesso à informação e direitos para as 
mulheres e a permanência de um entendimento compartilhado por muitos policiais e 
operadores do direito, que classificam as mulheres como ‗vítimas de verdade‘ ou como 
mulheres que ‗usam a lei‘, e como essas categorias se convertem em obstáculos para a 
universalização do acesso à justiça e à lei Maria da Penha.  
PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha; acesso à justiça; direitos humanos. 
  
Lei Maria da Penha: desafios para a integração de novos sujeitos de direitos. 
Dra. Carmen Hein de Campos. 
RESUMO: A abordagem pretende analisar os obstáculos que as mulheres pertencentes 
grupos sociais distintos (mulheres indígenas, rurais, ribeirinhas, etc) enfrentam para acessar 
a justiça e a Lei Maria da Penha, os limites das políticas públicas e as recentes interpretações 
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jurisprudenciais que limitam o acesso à Lei Maria da Penha a grupos de mulheres 
consideradas vulneráveis e hipossuficientes. A reflexão tomará como base o resultados da 
CPMI da Violência contra a Mulher (2014), do Congresso Nacional e decisões recentes dos 
tribunais superiores.  
PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha; novos sujeitos; CPMI da Violência contra a Mulher. 
  
 
III. MESA-REDONDA: DIREITO E FEMINISMO(S): passos dados, um longo caminho a 
seguir. Sala 5 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente: Prof.a Dra. Soraia da Rosa Mendes (UCB). 
RESUMO GERAL: O objetivo da mesa é apresentar e debater estudos e pesquisas na área 
do Direito em temas ainda pouco explorados sob os vieses a serem apresentados pelas 
expositoras e pelo expositor. A concepção geral é a de que o Direito não responde, ou ainda 
responde muito pouco, àquelas que são as demandas das mulheres seja pelo direito 
fundamental à proteção seja pelo respeito e garantia de sua autonomia enquanto sujeito 
quando em discussão temas como o tráfico de mulheres, a violência doméstica e o tráfico de 
drogas. 
PALAVRAS-CHAVE: tráfico de drogas; tráfico de mulheres; violência doméstica. 
 
Tráfico de Mulheres. 
Prof.a Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho (UnB). 
RESUMO: A exposição abordará os efeitos da discussão feminista sobre a prostituição 
realizada no âmbito da Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, e como ela tem 
sido apropriada nas propostas de alteração do Código Penal, fazendo distinção pouco 
esclarecedora entre exploração sexual e prostituição. 
PALAVRAS-CHAVE: tráfico de mulheres; prostituição; exploração sexual. 
 
Experiências comparadas no enfrentamento à violência de gênero. 
Dr. Antonio Henrique Graciano Suxberger (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios). 
RESUMO: A partir da experiência colhida dos modelos inglês, português, francês e espanhol, 
analisam-se boas práticas e iniciativas exitosas no enfrentamento à violência de gênero. 
Observada a devida contextualização, para evitar equívocos de soluções incompatíveis com 
a realidade brasileira, sugere-se a discussão a respeito de algumas opções assumidas pelo 
sistema de justiça brasileiro e uma análise crítica entre o necessário diálogo a ser fomentado 
entre políticas públicas dirigidas ao enfrentamento da violência de gênero e as disposições 
assumidas pelas agências de controle penal em relação ao tema. 
PALAVRAS-CHAVE: violência de gênero; controle penal; direito comparado. 
  
Mulheres e tráfico de drogas: pontos de intersecção entre a custódia e o 
encarceramento em massa. 
Prof.a Dra. Soraia da Rosa Mendes (UCB). 
RESUMO: Partindo de uma análise criminológica feminista a exposição tem como objetivo 
compartilhar estudos e pesquisa em desenvolvimento sobre as mulheres e o tráfico de 

drogas.  A hipótese a ser apresentada e debatida na oportunidade de realização da mesa é a 
de que o sistema de justiça criminal desconsidera as formas de submissão baseadas no 
gênero (custódia) a que as mulheres estão sujeitas historicamente (tal é a violência 
doméstica) de modo a produzir decisões que contribuem para o crescimento exponencial do 
encarceramento feminino por este tipo de crime ao longos da última década no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; tráfico de drogas; custódia. 
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IV. MESA-REDONDA: Gênero, sexualidade e cinema: diálogos possíveis. Sala 4 
(Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Edlene Oliveira Silva (UnB). 
RESUMO GERAL: Problematizar os filmes como discursos nos quais se constroem e 
veiculam representações de gênero, e as possibilidades de se utilizar o cinema como fonte 
histórica na perspectiva dos estudos feministas e da teoria queer. 
PALAVRAS-CHAVE: História; cinema; estudos feministas; teoria queer. 
 
Identidades de gênero em sala de aula: o uso do curta-metragem “Eu não quero voltar 
sozinho” de Daniel Ribeiro no combate a homofobia nas escolas. 
Prof.a Dra. Edlene Oliveira Silva (UnB). 
RESUMO: Esta comunicação analisa o uso do curta-metragem ―Eu não quero voltar sozinho‖ 
nas discussões sobre homossexualidade, homofobia e violência de gênero em escolas 
públicas do Distrito Federal, bem como as representações dos alunos sobre a temática. A 
escola constrói conhecimentos, mas o faz, muitas vezes, reproduzindo padrões sociais, 
perpetuando concepções, valores e clivagens sociais, fabricando sujeitos (seus corpos e 
identidades), legitimando relações de poder. O cinema, ao mesmo tempo em que reforça 
estereótipos e preconceitos de gênero, pode ser meio privilegiado no enfrentamento da 
violência e discriminação contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. 
PALAVRAS-CHAVE: identidades de gênero; homofobia; cinema; escola. 
  
Princesa: gênero, travestilidade e prostituição numa leitura queer de cinema. 
Prof. Dr. Sulivan Charles Barros (UFG). 
RESUMO: As narrativas cinematográficas exercem grande poder sobre o público visto que 
elas veiculam e constroem relações de gênero e sexualidades o que torna de extrema 
relevância a investigação dos discursos/práticas/efeitos do cinema na constituição de valores 
e representações sociais que contribuem para delimitar os papéis dicotômicos entre 
homem/mulher, masculino/feminino, hetero/homo, bem como investigar abordagens que 
problematizem as sexualidades de forma interseccional. Neste sentido, o presente trabalho 
tem como intuito analisar o filme ―Princesa‖ visto que o mesmo é marcado pela experiência 
da prostituição a partir da sua personagem principal, a travesti Fernanda. A história narrada 
pelo filme, sob a ótica de uma leitura queer de cinema, contribui a uma crítica dos valores 
patriarcais, machistas e sexistas propiciando outros sentidos para o imaginário social sobre a 
prostituição e a travestilidade. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; travestilidade; prostituição; cinema queer. 
 
Entre memórias e histórias: cartografias feministas no cinema ante os traumas do 
passado recente. 
Dra. Maria Célia Orlato Selem (UNICAMP). 
RESUMO: Esta intervenção propõe identificar políticas feministas que emergem nos filmes La 
teta asustada (Claudia Llosa - Peru) e Memórias de un escrito perdido (Cristina Raschia - 
Argentina): por lançarem olhares intimistas, politizando a violência de Estado na América 
Latina, pela perspectiva das mulheres. Ambos os filmes, documentário e ficção, emergem por 
entre os registros historiográficos como um fazer artístico preocupado com os silêncios da 
história e com as hierarquias de gênero em contextos latino-americanos. Ressaltando as 
controvérsias e ressalvas teóricas sobre as diferenças com relação às produções 
culturais/artísticas empreendidas pelas mulheres, Arfuch (2009) estabelece a importância do 
ponto de vista feminino nos relatos das experiências traumáticas, priorizando os detalhes e a 
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dimensão subjetiva dos acontecimentos. A poética das diretoras aqui selecionadas, ao 
ressignificar o passado traumático por meio da linguagem cinematográfica, evidenciando a 
violência patriarcal nas ditaduras e guerrilhas, é pensada como propiciadora de outros 
sentidos para a construção de um presente mais ético. As análises aqui empreendidas 
apostam na construção de uma ética feminista como matéria prima para a constituição de 
outras subjetividades que se contraponham às formas capitalistas e masculinistas 
apresentadas atualmente, inclusive no cinema mainstream, como únicos parâmetros de 
existência. 
PALAVRAS-CHAVE: memória; feminismo; cinema; América Latina. 
  
  
 
V. MESA-REDONDA: Gênero, Violência e Psicologia Clínica: reflexões e desafios. Sala 
16 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponete/coordenadora: Prof.a Dra. Gláucia Ribeiro Starling Diniz (UnB). 
RESUMO GERAL: Os feminismos provocaram questionamentos e revisões na produção e 
aplicação do conhecimento em diversos campos do saber. A psicologia foi um desses 
campos. Esta mesa explora interações entre gênero, feminismos e a psicologia clínica, 
entendida como campo de produção de conhecimento e método de intervenção. Partimos da 
compreensão que processos de saúde e de adoecimento psíquico são afetados pelas 
interações entre gênero e outros marcadores sociais. O primeiro trabalho apresenta reflexão 
sobre modelos de conjugalidade e família e discute possibilidades de pesquisa e intervenção 
pautadas em modelo sistêmico feminista. O segundo trabalho examina impactos da violência 
psicológica na saúde mental de jovens e de adultos. O terceiro trabalho discute a interação 
entre gênero e saúde mental de mulheres e aponta fatores de risco e proteção. 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Psicologia Clínica; Saúde Mental. 
  
Gênero, conjugalidades e violência: uma proposta de intervenção sistêmica-feminista. 
Gláucia Ribeiro Starling Diniz (UnB); 
Cláudia Oliveira Alves (UNIP/GO). 
RESUMO: Relacionamentos conjugais e familiares têm sido objeto de reflexões sociais, 
acadêmicas, e foco de políticas públicas. O modelo de casamento/família ―tradicional‖, 
fortemente presente no imaginário social e visto como ―natural e ideal‖, deixou de ser norma 
para se tornar exceção. Esse modelo foi produto de momento histórico-social específico e as 
circunstâncias que o produziram já não existem mais. A visão estática da vida conjugal e 
familiar deu lugar a ideias de casamentos e famílias em contínuo processo de renovação e 
desenvolvimento. Essa apresentação visa: rever mitos acerca do casamento e da família; 
apontar o papel dos feminismos na mudança das relações entre homens e mulheres e na 
compreensão das situações de violência no contexto familiar; apresentar a terapia sistêmica 
feminista e explorar seu potencial como ferramenta de trabalho na prevenção e atendimento 
às mulheres e às famílias em situação de violência de gênero.  
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Famílias; Intervenções sistêmicas-feministas. 
 
Violência Psicológica: Repercussões no atendimento clinico. 
Júlia S. N. F. Bucher-Maluschke (UnB); 
Ana Cristina Roque (UCB).  
RESUMO: O abuso psicológico ou emocional é considerado um dos comportamentos mais 
freqüentes nas relações interpessoais e tem sido uma das maiores queixas em terapias com 
jovens e adultos. Pesquisadores relatam a presença de queixas, críticas constantes, 
ridicularizações, ameaças, insultos verbais, chantagem, e atos de isolamento. Além da 
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agressão verbal, a literatura aponta três tipos de abuso psicológico: ciúmes exacerbados, 
comportamentos de dominação e de controle sobre o outro que extrapolam os limites da 
tolerância. A partir de estudo de casos atendidos na clínica apresentaremos repercussões 
desse tipo de violência na saúde mental. A exposição constante às situações de humilhação 
e constrangimento, através de agressões verbais, ameaças, cobranças e punições 
exageradas, conduz as vítimas a um sentimento de rejeição e desvalia, além de impedi-las de 
estabelecer com outros adultos uma relação de confiança.  
PALAVRAS-CHAVE: Violência Psicológica; Abuso de jovens e adultos; Saúde Mental. 
 
 Risco de suicídio entre mulheres: reflexões sobre clínica e gênero. 
Cristina Vianna Moreira dos Santos (UNIP/GO); 
Gláucia R. S. Diniz (UnB). 
RESUMO: Este trabalho apresenta um caso clínico e discute a interação entre gênero e 
saúde mental de mulheres por meio da análise de fatores de risco e proteção presentes na 
história de vida de uma das participantes de uma pesquisa-intervenção. A análise dos dados 
incluiu dimensões qualitativas e descritivas de suas respostas a instrumentos de avaliação 
sobre saúde mental, bem como a entrevista clínica do primeiro atendimento de um processo 
de intervenção em crise. Ficou evidente a presença de graves fatores de risco para o suicídio: 
depressão, experiências de negligência emocional, violência doméstica e sexual, 
comportamento e ideação suicida; e a ausência de fatores de proteção, como rede social de 
apoio. A discussão gira em torno de uma reflexão clínica acerca da saúde mental de 
mulheres, sob uma ótica de gênero e feminista. 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; saúde mental de mulheres; risco de suicídio. 
 
 
 

DIA 29/05 – 10:30 às 12:00hs. 
 
 

  
I. MESA-REDONDA: O Construto do (Falso) Ideal Feminino em Publicidade e 
Propaganda: Representações, Estereótipos e Aculturações. Sala 3 (Memorial Darcy 
Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Dra. Sandra de Souza Machado (Blog da Igualdade – Correio 
Braziliense). 
RESUMO GERAL: O debate é em torno dos processos sociais engendrados, 
especificamente, pela Publicidade e Propaganda na fabricação de mensagens e nas 
possibilidades de propiciar ou reprimir demandas, ocultação ou propagação da ideologias. 
Como a do patriarcado eurocêntrico-periférico (caso do Brasil), que torna as mulheres 
imagens-espetáculo, fetiches e objetos de consumo. As indústrias culturais não têm fronteiras 
e os grupos estereotipados pouco conseguem refletir sobre como são (mal ou sub) 
representados. A era audiovisual e eletrônica traz em seu bojo o ideário que vem sendo 
escrito há séculos pelas artes e literaturas de ficção e não-ficção, e as sociedades 
contemporâneas fluem no limbo, limítrofe entre mundos virtuais e reais, com novas formas de 
comunicação. Tudo pode ser vendido/construído como factível e verossímil. Padrões de 
comportamento e preconceitos socioculturais são perpassados e perpetuados, e esvaziam o 
sentido político das contestações dos grupos feministas. 
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Representações; Feminismos. 
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Estereótipos: culturas mal (in)formadas. 
Dra. Sandra de Souza Machado (Blog da Igualdade – Correio Braziliense). 
RESUMO: Profissionais de Marketing e Publicidade e Propaganda atestam que os 
estereótipos são inevitáveis na cultura de massa, especialmente, para a indústria do 
entretenimento (cinema, TV, notícias, comerciais). Arrebanham mais pessoas, que 
rapidamente absorvem as informações dos códigos para o entendimento fácil e comum a um 
ou a vários grupos, em culturas diversas. Tais códigos relacionam-se às classes sociais, etnia 
ou raça, gênero, orientação sexual, papéis sociais, religião ou ocupação. Entretanto, os 
estereótipos são problemáticos, pois reduzem uma larga escala de diferenças a categorias 
simplistas e transformam suposições em ―realidades‖. Também são usados para justificar a 
posição de poder e domínio de alguns sobre outros e perpetuam os preconceitos e as 
desigualdades sociais. A pesquisa Representações das Mulheres nas Propagandas de TV 
revelou que 56% do público considera que os comerciais não mostram as brasileiras reais. 
Ou seja, são sub ou mal representadas. 
PALAVRAS-CHAVE: estereótipos; representações; mulheres. 
 
A construção do ideal de beleza feminina em comerciais. 
Profa. Dra. Cynthia Mara Miranda (Comunicação Social – Universidade Federal do 
Tocantins/UFT). 
RESUMO: As sociedades de consumo atribuem aos indivíduos a responsabilidade pela 
plasticidade de seu corpo. Com esforço e dedicação, mulheres são persuadidas a alcançar 
um padrão de beleza ideal. Para a mídia, não é o espetáculo do martírio que interessa (os 
suplícios e as dificuldades para alcançar o corpo modelo), mas o espetáculo do resultado das 
transformações, ou seja, o corpo convertido ao modelo é o espetáculo. Na lógica da indústria 
da beleza, o culto à magreza está diretamente associado à imagem de poder, beleza e 
mobilidade social. O consumo alienado de mercadorias faz do corpo um objeto de consumo 
que tem a capacidade de ser reinventado. A busca da perfeição é confundida com felicidade 
e realização, o que gera grandes frustrações. Nesse sentido, podemos compreender que as 
peças publicitárias estão inseridas na lógica espetacular, pois vendem projetos  
PALAVRAS-CHAVE: Publicidade; Consumo; Corpo Feminino. 
 
Mulher e Mídia no Brasil: “uma pauta desigual”? 
Prof.a Dra. Ana Veloso (Comunicação Social – Universidade Católica de Pernambuco/ 
UNICAP). 
RESUMO: Um dos problemas centrais da relação mulher e mídia emerge da necessidade de 
evidenciar as dimensões da discriminação e da opressão que permeiam o diálogo delas com 
os meios de comunicação. Analisar essas articulações se torna imprescindível para a 
compreensão do seu real papel social e no entendimento de como tais fenômenos são 
reeditados quando da elaboração dos bens simbólicos pelas corporações do setor em todo o 
mundo. No caso brasileiro, analisar a posição feminina nesse campo significa refletir sobre 
como ampliar o som das vozes das mulheres em um país onde poucos grupos controlam a 
produção de conteúdo em um mercado que não respeita a legislação vigente. Apesar do 
Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar), os abusos são recorrentes. 
Frequentemente, as mulheres são apresentadas como mercadorias e seus direitos humanos 
são atacados pela publicidade que reafirma o sexismo e a violência simbólica contra o 
público feminino. 
PALAVRAS-CHAVE: CONAR; Sexismo; Violência Simbólica. 
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II. MESA-REDONDA: Linguagem, discurso e gênero: um diálogo nos entremeios. Sala 4 
(Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponete/coordenadora: Profa. Dra.  Águeda Aparecida da Cruz Borges (CUA/UFMT). 
RESUMO GERAL: Propomos um diálogo para refletir sobre o encontro entre diferentes 
teorias e objetos, de modo a produzir lugares de visibilidade para a construção de 
identificações. O espaço de articulAÇÕES e perspectivas se mostra relevante para a 
proposta. Nos entremeios abertos pela pesquisa buscamos, por exemplo, desestabilizar 
Identidades naturalizadas socialmente como, Feminilidade, Masculinidade, Sexualidade e 
Hetero afetifidade. Ou tratar, na obra ("Madona dos páramos" de Dicke), no nome da 
personagem feminina, sobre um discurso que nega e afirma, ao mesmo tempo, dominando o 
enredo pelo silêncio. Ainda, compreendendo gênero como uma construção discursiva, pensar 
na articulação identitária de etnias, classe social... Assim, supomos ser esta uma forma de 
participar do esforço teórico e político, considerando as relações de gênero, a natureza da 
literatura e práticas de resistência de mulheres Xavante. 
PALAVRAS-CHAVE: diálogo; gênero; discurso. 
 
Construção da resistência de mulheres Xavante: um gênero discursivo. 
Prof.a Dra. Águeda Aparecida da Cruz Borges (CUA/UFMT). 
RESUMO: Este trabalho tem aporte teórico na Análise de Discurso Materialista e amplia a 
investigação e análises da minha tese de doutorado. Percebo os processos de 
identificação/subjetivação do sujeito ―mulher indígena Xavante‖, de acordo com as 
especificidades étnicas, culturais e sociais, no contexto de inserção da mulher indígena no 
espaço urbano. Observo como se dão os deslocamentos de construção social identitária, que 
se produzem em condições de produção marcadas por relações de força e poder, mostrando 
como essas mulheres são interpeladas a ocuparem determinadas posições no discurso. O 
objetivo deste trabalho é analisar a paradoxal, forte e silenciosa presença de mulheres 
Xavante, ―naturalizada‖ no dizer homogeneizante de índi(os) do povo Xavante em Barra do 
Garças-MT. Esse modo de generalização pelo nome masculino abre possibilidades para 
discutir questões de gênero e resistência das mulheres Xavante na referida cidade. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero como discurso; mulheres Xavante; resistência. 
  
Identidades possíveis: uma análise sob a perspectiva de gênero e sexualidade. 
Prof. Dr. Luís Antonio Bitante Fernandes (CUA/UFMT). 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo dialogar com Identidades Possíveis, sob a 
perspectiva de gênero e de sexualidade. Esse diálogo está presente no projeto de pesquisa 
do qual faço parte e que fundamenta os estudos de um grupo de pesquisa, vinculado ao 
Instituto de Ciências Sociais e Humanas, Campus Universitário de Barra do Garças-
MT/UFMT. O foco é o debate sobre as Identidades Possíveis por meio de estudos e 
investigações na intersecção das áreas de Relações de Gênero, Sexualidades e Identidades. 
Assim, este projeto implica na pesquisa de Identidades estabelecidas socialmente como, 
Feminilidade, Masculinidade, Sexualidade e Hetero afetividade e quais são as implicações 
nas construções e elaborações de outras Identidades, como: homo afetivo, transexual, 
travesti, dentre outras. O método abordado para este diálogo é a história de vida, o que traz 
uma aproximação entre categorias de análise sociológica e antropológica com o dispositivo 
teórico da Análise de Discurso. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; identidades; sexualidade.  
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A linguagem do silêncio: o poder feminino no romance de R. G. Dicke. 
Prof.a Dra. Gilvone Furtado Miguel (CUA/UFMT). 
RESUMO: A linguagem da/sobre a mulher é focada no romance Madona dos páramos (1982) 
do mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke. As marcas linguísticas, na obra, nos levam a 
considerar a linguagem em dois planos: o primeiro, sobre a única personagem feminina, vem 
da voz e do olhar masculino do narrador onisciente ou dos personagens narradores; o outro 
plano compreende a linguagem da própria Moça Sem Nome. Um jogo se instala no contexto, 
sustentando o clima de enigma e mistério em torno da mulher. O corpo, o olhar e o silêncio 
falam. A palavra calada no âmago feminino torna-se o instrumento de poder. Esta palavra 
negada contribui para a construção da identidade mais psicológica e menos sexual da 
personagem e traz mudança da postura feminina na literatura, uma vez que, mesmo inserida 
nas inóspitas circunstâncias do enredo, a personagem exerce e controla, pelo silêncio, o seu 
poder de mulher. 
PALAVRAS-CHAVE: linguagem do silêncio; literatura; mulher. 
 
  
 
III. MESA-REDONDA: Mulher e Violência: (re)escrevendo a dor. Sala 5 (Memorial Darcy 
Ribeiro – UnB). 
Proponete/coordenadora: Profa. Dra. Cristina Maria Teixeira Stevens (UnB). 
RESUMO GERAL: Apesar dos inegáveis avanços dos feminismos, a situação das mulheres 
continua marcada pela desigualdade e violência.  A partir de uma perspectiva transdisciplinar, 
esta mesa redonda objetiva avançar no debate e reflexão em torno da violência de gênero, 
compreendida em suas dimensões multifacetadas, como física, sexual, psicológica, 
patrimonial, institucional e simbólica. Os trabalhos focalizam as conquistas feministas no 
combate à violência de gênero, e também identificam os conflitos de interesses, as 
controvérsias, as dificuldades e as resistências, de modo a produzir um conhecimento capaz 
de dar subsídios para aperfeiçoar, elaborar e implantar políticas públicas mais eficazes, 
visando diminuir desigualdades de direitos entre homens e mulheres. 
PALAVRAS-CHAVE: violência: prevenção e enfrentamento; interdisciplinaridade; 
contemporaneidade. 
 
Mulher e violência na literatura: virando o jogo. 
Profa. Dra. Cristina Maria Teixeira Stevens (UnB). 
RESUMO: Panorama da representação literária da violência contra a mulher; referências 
introdutórias à literatura clássica e obras canônicas da literatura inglesa - onde os homens 
são sujeitos desse discurso hegemônico.  Focalizamos a mudança radical de tratamento 
desta temática na contemporaneidade, quando as mulheres assumem a posição de sujeito 
dessas construções ficcionais; abordam o tema da violência como consequência da injusta 
dominação masculina na produção do conhecimento e construção de paradigmas éticos, 
sócio culturais e religiosos.  Recorremos ao fecundante conceito da ―história do possível‖, que 
convida a literatura a contribuir com esta nova visão do fazer historiográfico. 
PALAVRAS-CHAVE: metaficção historiográfica; literatura inglesa; contemporaneidades. 
  
Centro Oeste brasileiro: violências contra a mulher e resistências no coração do país. 
Dra. Ana Liesi Thurler (Vozes Femininas/GEFEM-UnB). 
RESUMO: Privilegiadamente à luz dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Violência contra a Mulher no Brasil do Congresso Nacional, iniciados em 
06.03.2012 e encerrados com a publicação do Relatório Final em julho de 2013, esta 
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intervenção se propõe realizar um estudo de elaboração, articulação, difusão e comparação 
da violência contra a mulher na região Centro-Oeste, onde se insere a capital do país, assim 
como das recomendações para enfrentá-las e bani-las. A composição da CPMI foi constituída 
por 11 Senadores e 11 Deputados, com o mesmo número de suplentes. Nesse grupo de 22 
parlamentares tivemos a participação de uma Senadora e duas Deputadas desta região, 
todas do estado de Goiás: Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO), Deputadas Flávia Moraes 
(PDT/GO) e Marina Sant‘Anna (PT/GO). Da Região Centro-Oeste ― onde encontramos, ao 
mesmo tempo, o Brasil Profundo‖ e a capital do país ― devem emanar iniciativas a 
conduzirem o país a outro patamar civilizatório. 
PALAVRAS-CHAVE: região Centro-Oeste; presença/ausência do Estado; cultura da paz. 
 
Uma Estranha Amizade: quando o cinema sobrepõe a solidariedade entre as mulheres 
às situações de violência cotidiana. 
Prof.a Dra. Liliane Maria Macedo Machado (UnB). 
RESUMO: No artigo faz-se uma abordagem acerca das possibilidades de enfrentamento da 
violência contra as mulheres, analisando-se a história de um encontro inusitado entre uma 
jovem, atriz de cinema pornô, e uma idosa, extremamente refratária ao convívio humano. 
Utilizaremos a análise de discurso francesa e os estudos feministas e de gênero para 
observarmos as estratégias discursivas na composição da narrativa e dos seus possíveis 
impactos no imaginário social contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: cinema; violência; solidariedade. 
 
 
  
IV. MESA-REDONDA: Gênero e corporalidades: diálogos sobre produção do corpo e 
saúde na contemporaneidade. Sala 18 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponete/coordenadora: Prof. Dr. Marcos de Jesus Oliveira UnB). 
RESUMO GERAL: Considerando a temática central de ―articulações e perspectivas‖ no 
âmbito do debate feminista e de gênero, a proposta da mesa redonda é promover o diálogo 
acerca das discussões de gênero e corporalidades, a partir de estudos inseridos nos campos 
da sociologia do corpo, da saúde e da sexualidade. Nesta perspectiva, pretende-se 
problematizar aspectos teórico-analíticos, metodológicos e/ou éticos na abordagem das 
relações entre corpo, violência e poder nas interfaces com marcadores sociais da diferença 
tais como gênero, raça/cor e orientação sexual, tratando, ainda, de temáticas específicas, tais 
como, intervenções médicas e tecnológicas sobre o corpo, saúde sexual e reprodutiva, 
construções identitárias e práticas de culto ao corpo. 
PALAVRAS-CHAVE: corpo; poder; violência. 
  
A cirurgia de mudança de sexo como signo em disputa: corpo, sexualidade e gênero 
na experiência transexual. 
Prof. Dr. Marcos de Jesus Oliveira (UnB). 
RESUMO: Este estudo analisa as formas de poder/saber que regulam a prática psicoterápica 
destinada a pessoas transexuais requerentes da cirurgia de transgenitalização em um 
hospital universitário brasileiro localizado em um grande centro urbano. Trata-se, para colocar 
em termos simples, de entender como o diagnóstico de disforia de gênero é construído nas e 
pelas interações terapêuticas destinas ao público investigado. Por meio de observação 
participante em sessões terapêuticas, foi reconstituída a ―microfísica do poder‖ da clínica, 
seus regimes de subjetivação. Esses regimes funcionam como um dispositivo, no sentido 
foucaultiano do termo, cuja direção parece tentar conformar as subjetividades ali produzidas 
a certos ideais regulatórios e disciplinares. Entrevistas semiestruturadas àquelas que se 
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submeteram a atendimento psicoterápico como parte do programa de acesso à cirurgia de 
transgenitalização complementam a estratégia teórico-metodológica descrita, bem como dar 
a ver as negociações e subversões da norma como possibilidades de resistência no interior 
dos regimes hegemônicos de subjetivação do contexto institucional investigado. 
PALAVRAS-CHAVE: transexualidade; poder; corpo. 
  
Culto ao corpo e estilo de vida: práticas estéticas e magreza entre mulheres. 
Prof.a Dra. Marcela Amaral (UFERSA/UFG). 
RESUMO: Partindo do pressuposto de que o corpo tem lugar privilegiado no que concerne à 
construção das identidades de gênero, o presente trabalho analisa as práticas de culto ao 
corpo entre mulheres na perspectiva de gênero, articulando um diálogo entre as teorias 
feministas e os referenciais da teoria social. Comumente, dadas marcas e práticas corporais 
são marcantes para constituição de um grupo, seja para distingui-lo ou estigmatiza-lo. No que 
tange às diferenças de gênero, sabe-se que o corpo foi tomado como importante variável na 
construção social da mulher. Contemporaneamente, o tipo ideal de beleza vinculado à ideia 
de corpo magro é cada vez mais evidente entre as mulheres, o que é amplamente difundido 
pelos discursos médico e midiático, representando um signo de sucesso, admiração e 
distinção social. 
PALAVRAS-CHAVE: culto ao corpo; gênero; estilo de vida. 
 
Violência obstétrica: o corpo feminino entre fronteiras profissionais e no campo de 
batalha da obstetrícia biomédica. 
Prof.a Dra. Ticiana Osvald Ramos (Fiotec/Fiocruz). 
RESUMO: Resumo 3 (incluir palavras-chave): Este trabalho surgiu de uma pesquisa de 
doutorado debruçada sobre o processo de inserção das Casas de Parto – CPs autônomas no 
campo obstétrico brasileiro, processo pautado pela chamada ―humanização‖ e marcado por 
tensões entre as profissões envolvidas. Neste ―campo de batalha‖ a pesquisa empírica 
revelou que o conflito se faz onipresente, com múltiplas imbricações. A violência obstétrica 
emerge enquanto possibilidade de ―solução‖ frente à responsabilização, atingindo as 
mulheres, que vivenciam nas maternidades hospitalares situações de violência simbólica, 
verbal, física e sexual. O estudo trabalha discursividades em torno da humanização de partos 
e nascimentos, identidades e fronteiras profissionais, o conhecimento autoritativo e o território 
social do parto. 
PALAVRAS-CHAVE: violência obstétrica; obstetrícia; casas de parto. 
 
  
 
 
V. MESA-REDONDA: A Diretoria da Diversidade na Universidade de Brasília e sua 
importância para o campo dos estudos feministas e gênero. Auditório (Memorial Darcy 
Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Sônia Marise Salles Carvalho (UnB). 
RESUMO GERAL: O artigo trata da proposta da Universidade de Brasília na criação da 
Diretoria da Diversidade no Decanato de Assuntos Comunitários, que propõe reforçar o 
direito à diferença e o respeito à diversidade na comunidade acadêmica. Para desenvolver 
estratégias de relações de respeito na UnB é preciso, a priori, reconhecer que as diferenças 
não podem justificar as desigualdades e que é necessário anunciar, denunciar e agir sobre 
qualquer ato que possa constranger o outro.  Considerando a universidade um espaço 
educativo e de formação, precisamos colocar o tema da diversidade na constituição do 
feminino e do masculino e descontruir as verdades que se fecham para um único sentido de 
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compreensão das coisas. Dialogar com esse tema traz a reflexividade sobre as fronteiras que 
dividem as pessoas e ao mesmo tempo das possibilidades para tornar a universidade 
multicultural e aberta as temáticas que contribuem para um processo de democratização das 
relações sociais. Nesse sentido, a Diretoria da Diversidade traduz a dialogicidade entre a 
questão do negro(a), a questão indígena, os direitos da mulher e a diversidade sexual. A 
transversalidade desses temas, nas ações dessa Diretoria, pode permitir dar visibilidade aos 
sujeitos de direitos, ampliar as boas práticas em relação ao tema e colocar em xeque as 
análises que traduzem crenças e críticas que colocam em risco a integridade do ser humano. 
PALAVRAS-CHAVE: diversidade; universidade; direitos. 
 
As boas práticas da Coordenação da Questão Negra na Diretoria da Diversidade da 
UnB. 
Prof. Dr. Nelson Inocêncio (UnB). 
RESUMO: O texto mostra as atividades desenvolvidas por essa coordenação para assegurar 
os direitos de negros e negras no espaço universitário, de modo que permita uma formação 
acadêmica critica na perspectiva das interelações dos membros da universidade. Trata de 
estabelecer um lugar de referência com produção do conhecimento sobre a sua condição, de 
forma que possa desconstruir as verdades sobre o seu lugar na história do Brasil. A 
Coordenação da Questão do Negro teve o compromisso de contribuir para a formulação de 
políticas que englobem os alunos(as) negros (as), egressos do vestibular, por via do sistema 
de cotas raciais, alunos pertencentes ao Programa Afroatitude, alunos quilombolas 
matriculados no curso de educação no campo - LEDOC, alunos oriundos de países africanos,  
além de outros estudantes negros que não necessariamente se encontram nas condições 
mencionadas. 
PALAVRAS-CHAVE: negro(a); direito; desconstrução. 
  
As boas práticas da Coordenação da Diversidade Sexual na Diretoria da Diversidade da 
UnB. 
Prof. Dr. José Zuchiwschi (UnB). 
RESUMO: A Coordenação da Diversidade Sexual responde por uma gestão que valoriza o 
respeito às diferenças de gênero, orientação e identidades sexuais e promove o 
desenvolvimento da justiça social e dos direitos humanos LGBT. Essa coordenação busca 
uma sinergia entre os diferentes movimentos que circunscreve a questão do LGBTi no 
diálogo interno e externo a UnB.  
PALAVRAS-CHAVE: diferença; gênero; direitos humanos. 
  
Diálogo entre cultura e gênero em relação a questão indígena na UnB. 
Prof. Dr. Umberto Euzébio (UnB). 
RESUMO: A Coordenação de Questões Indígenas mantem reuniões semanais em forma de 
Fórum, sempre às sextas feiras de 12 às 14h, com sessenta estudantes indígenas. O Fórum 
tem sido um espaço para discussões, propostas e fortalecimento do grupo. Um dos 
resultados destas discussões em 2013 foi a conquista da gratuidade nas refeições do 
Restaurante Universitário, moradia estudantil para os indígenas, o papel da mulher indígena 
na sociedade e a relação entre a cultura e civilização no espaço acadêmico.  
PALAVRAS-CHAVE: indígena; cultura; mulher. 
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VI. MESA-REDONDA: Educação, Feminismos e Práticas Discursivas. Sala 16 (Memorial 
Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Susane Rodrigues de Oliveira (UnB). 
RESUMO GERAL: Esta mesa pretende dar visibilidade às práticas discursivas de 
professoras/pesquisadoras que buscam denunciar e ―desconstruir‖ saberes, imagens, 
comportamentos, normas e valores que educam para a perpetuação das hierarquias e 
desigualdades entre homens e mulheres em nossa sociedade. Trata-se de críticas e 
propostas feministas direcionadas à educação. A mesa reúne estudos que debatem a história 
das mulheres, o ensino de história, o feminismo libertário e a educação escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: educação; feminismos; ensino de história. 
  
Ensino de história das mulheres: caminhos para uma educação escolar 
transformadora. 
Prof.a Dra. Susane Rodrigues de Oliveira (UnB). 
RESUMO: Trata-se de uma reflexão sobre a inclusão da história das mulheres nos currículos 
escolares, com base nos estudos feministas e de gênero e nas pesquisas produzidas 
recentemente na área de Ensino de História. Com este objetivo buscamos: compreender as 
demandas de movimentos feministas pela inclusão do ensino de história das mulheres e das 
questões de gênero na educação escolar; discutir as formas como estas demandas vêm 
sendo atendidas por meio de políticas educacionais, expressas, especialmente, no Plano 
Nacional de Educação (PNE), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‘s) e nos 
Programas Nacionais para os Livros Didáticos (PNLD); e refletir sobre a importância da 
incorporação da história das mulheres no ensino de história, tendo em vista o seu potencial 
na promoção da educação para cidadania e igualdade de gênero. 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História; História das Mulheres; Educação Escolar. 
  
Sujeito da história ou reclusa de caixa de texto: um olhar feminista sobre as 
representações femininas nos livros didáticos de história. 
Prof.a Dra. Valéria Fernandes da Silva (CMB). 
RESUMO: Com os avanços dos Estudos de Feministas e de Gênero crescem os 
questionamentos sobre como as mulheres estão representadas nos livros didáticos. Esta 
questão tem impacto direto na construção do imaginário dos alunos e alunas sobre as 
mulheres e sua atuação ao longo da História. Os últimos guias do Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) apresentam um veredito sobre o tema em sua análise de cada uma 
das coleções aprovadas, deixando claro que elas contemplam a discussão sobre a atuação 
das mulheres na História ou se vão além ao discutir questões de gênero. No entanto, qual 
são as representações femininas mais presentes nos livros do PNLD?  As mulheres estão 
presentes no texto principal ou continuam reclusas nas caixas de destaque ou em 
documentos complementares? Em nossa comunicação, pretendemos discutir os limites e 
possibilidades de algumas das coleções presentes no PNLD, assim como a necessidade de 
diálogo entre o que se produz na Universidade e o material didático que é distribuído e 
utilizado nas escolas brasileiras.   
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História; Livros didáticos; Mulheres.  
 
Maria Lacerda de Moura: uma educadora pela libertação. 
Prof.a. Dra. Patrícia Lessa (UEM). 
RESUMO: A professora feminista libertária Maria Lacerda de Moura foi uma das vozes mais 
críticas ao modelo de subordinação feminina, ela denunciava desde os anos de 1920 a 
escravidão feminina no contexto doméstico e público. Ao ler as obras da educadora ressalto 
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o objetivo de relacionar sua análise sobre a exploração das mulheres e dos animais não 
humanos. Ela era uma vegetariana que atuou, também pelo fim da exploração dos animais 
massacrados pela ciência. A atualidade da proposta é hoje pensada na relação de 
explorações nomeadas: sexismo e especismo. Sendo assim, apresento algumas proposições 
formuladas pela autora no contexto das discussões feministas libertárias com destaque para 
as análises de Miriam Moreira Leite e Margareth Rago. 
PALAVRAS-CHAVE: Maria Lacerda de Moura; feminismo libertário; especismo. 
 
 
 

DIA 29/05 – 16:30 às 18:00hs. 
  
 
I. MESA-REDONDA: Relações entre gênero e islã: notas a partir de pesquisas 
desenvolvidas no Brasil e na Síria. Sala 5 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Sônia Cristina Hamid (IFB). 
RESUMO GERAL: Desde o advento do ―11 de setembro de 2001‖, assistimos à renovação de 
antigas construções acerca do ―oriente‖ e do ―islã‖, as quais elegeram a mulher muçulmana e 
o uso do véu islâmico como símbolos privilegiados no processo de confronto entre ―nós‖, 
ocidentais seculares, e ―eles‖, os orientais muçulmanos. Tais construções ―orientalistas‖, 
informadas pelas ideias de ―opressão masculina‖ e/ou ―submissão feminina‖, têm 
desencadeado em construções reificadas de alteridades islâmicas, as quais têm sido 
inclusive acionadas como justificativas políticas para práticas de intervenção militar 
imperialistas, sob o lema de que é preciso ―salvar estas outras mulheres‖. Em contraposição 
a tais visões, tem se apontado que as identidades de gênero variam conforme os contextos 
sócio-históricos, sendo influenciadas por marcadores religiosos, raciais, étnicos, nacionais, 
geracionais, de classe ou instrução, e que os entendimentos e/ou ideais de ―liberdade‖ e 
―autonomia‖ são plurais, devendo ser entendidos a partir de suas especificidades. Partindo 
destas considerações, esta mesa busca, a partir de trabalhos etnográficos desenvolvidos no 
Brasil e na Síria, discutir os modos como gênero e islã se inter-relacionam em contextos 
específicos, influenciando as construções das identidades religiosas de muçulmanos ou 
mesmo a forma e as implicações sobre como estes são avaliados e classificados por outros. 
Com isso, busca-se abrir caminhos para a reflexão sobre possibilidades de construções de 
gênero e de feminismos cada vez mais plurais. 
PALAVRAS-CHAVE: Islã; gênero; orientalismo. 
 
“Tornar-se Mulher no Islam”. 
Prof.a Dra. Francirosy Campos Barbosa Ferreira (USP). 
RESUMO: A proposta desta comunicação é apresentar alguns discursos atrelados ao ―ser 
mulher muçulmana", sendo esta nascida no Islam ou revertida. Na última década, vemos o 
crescimento vertiginoso de conversões ao Islam, sendo essas, em sua maioria, de mulheres. 
Este aumento de mulheres não árabes na cena islâmica em São Paulo/Brasil dá um caráter 
diferente à comunidade. Busca-se responder: o que é tornar-se mulher muçulmana no Islam, 
tendo em vista os dilemas e potencialidades desta nova configuração. Parto da ação 
realizada em 2013 pelo Femen e a suposta ideia de ―salvação das mulheres‖, por outro lado 
abordo a resposta dada por mulheres muçulmanas em São Paulo. Cabe ressaltar ainda 
alguns grupos que surgiram na arena do debate para se contrapor a este discurso e à 
islamofobia: Hijab Day e My Jihad. 
PALAVRAS-CHAVE: Islam; mulher muçulmana; hijab. 
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“Desde o tempo do Profeta a mulher busca conhecimento”: notas sobre a atuação de 
mulheres muçulmanas como autoridades religiosas na Síria contemporânea. 
Profa. Dra. Gisele Fonseca Chagas (UFF). 
RESUMO: Nos últimos anos, o chamado ―mundo muçulmano‖ vem experimentando uma 
nova força de expressão e de reinserção do Islã nas esferas pública e privada, fenômeno que 
conta com a participação ativa de mulheres muçulmanas em diversos contextos culturais. 
Uma das facetas deste fenômeno é o surgimento de lideranças religiosas femininas em 
mesquitas e instituições de ensino religioso. Neste sentido, esta proposta visa explorar o 
papel de mulheres muçulmanas como produtoras e transmissoras de conhecimento religioso 
e as dinâmicas de gênero que envolvem tal tarefa, no intuito de discutir as formas pelas quais 
tais muçulmanas se afirmam como autoridades religiosas para além da velha dicotomia 
opressão x resistência que sustentam os estereótipos traçados sobre elas. Esta discussão é 
baseada em minha pesquisa em Damasco, na Síria, entre 2009 e 2010. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; Islã; Síria. 
  
Discursos e Práticas de Gênero Orientalistas: Reassentando Palestinos no Brasil. 
Prof.a Dra. Sônia Cristina Hamid (IFB). 
RESUMO: Em 2007, o governo brasileiro anunciou que reassentaria um grupo de pouco mais 
de cem refugiados palestinos e que, ao final de dois anos, eles estariam ―integrados‖ à 
sociedade brasileira. Partindo de dados de campo colhidos em São Paulo, entre os anos de 
2009 e 2010, pretendo discutir alguns dos discursos e práticas empreendidos por 
profissionais da assistência social, da educação e da segurança pública sobre as 
―dificuldades de integração‖ destes refugiados. Em tais discursos, era comum à ideia de que 
a ―cultura árabe e islâmica‖ - a qual era vista como marcada pela dominação masculina e 
passividade feminina, violência ou falta de civilização - seria a causa da mencionada 
dificuldade de integração dos palestinos. Nesta comunicação, viso tanto apresentar a 
maneira como as questões de gênero eram construídas pelos profissionais, como apontar 
seus efeitos nos posicionamentos e práticas acionados para a gestão desta população.  
PALAVRAS-CHAVE: gênero; cultura árabe islâmica; orientalismo. 
 
  
 
II. MESA-REDONDA: Parentalidades e literatura. Sala 16 (Memorial Darcy Ribeiro – 
UnB) 
Proponente/coordenadora: Prof. Dr.Wiliam Alves Biserra (UCB). 
RESUMO GERAL: A literatura é um campo simbólico privilegiado para a percepção e a 
discussão das noções de parentalidade em diferentes épocas e sociedades.  Novos 
paradigmas de maternidades e paternidades vem sendo discutidos na sociedade 
contemporânea e xs participantes desta mesa acreditam que a literatura ajuda a 
problematizar e desconstruir as naturalizações e binarismos comumente associados às 
parentalidades. 
PALAVRAS-CHAVE: maternidades; paternidades; literatura. 
 
Wiliam Shakespeare, meu pai. 
Prof. Dr. Wiliam Alves Biserra (UCB). 
RESUMO: O romance My Father had a Daughter, de Grace Tiffany narra a história de Judith 
Shakespeare, filha do famoso dramaturgo inglês. Morando em Londres, Shakespeare 
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raramente via os filhos, que precisavam construir para si a imagem do pai. Terá sido o 
dramaturgo um pai ausente? Terá isso abalado sua ligação afetiva com os filhos? Terá ele 
sido um mau pai? A literatura volta-se a si mesma e tenta entender um de seus maiores 
gênios, pelos olhos de sua filha. 
PALAVRAS-CHAVE: paternidades; Shakespeare; literatura e história. 
  
Ciranda de mulheres: maternidades e sororidade no romance Um defeito de cor, de 
Ana Maria Gonçalves. 
Prof.a Dra. Vania Maria Ferreira Vasconcelos (UECE). 
RESUMO: Na obra Um defeito de cor, a trajetória da personagem narradora Kehinde é 
cercada pela sororidade. A protagonista, que chega ao Brasil como escrava, depois de ter 
perdido toda a família, é muitas vezes assistida por outras mulheres que lhe auxiliam diante 
das muitas dificuldades que enfrenta, encaminhando-a a aprendizados fundamentais para 
sua libertação da condição escrava. Através da história de Kehinde, a autora nos mostra a 
vida do Brasil do século XIX sob a perspectiva de uma mulher negra e destaca, nos 
encontros que a personagem tem com outras mulheres, a contribuição delas na manutenção 
das tradições religiosas africanas, nas ações de resistência contra a escravidão e na 
liderança familiar.    
PALAVRAS-CHAVE: mulher-negra; sororidade; liderança. 
 
A maternidade nos romances da escritora inglesa George Eliot. 
Dra. Janaína Gomes Fontes (UnB). 
RESUMO: O presente trabalho objetiva destacar a importância do tema da maternidade nos 
romances da escritora inglesa do século XIX Mary Ann Evans, que publicou sua obra sob o 
pseudônimo de George Eliot. Embora a maternidade seja um tema constante em sua 
produção ficcional, ela não tem sido suficientemente explorada nos inúmeros estudos críticos 
sobre a obra da escritora. Eliot, que optou por não ter filhos, retrata mães em diversas 
situações, apresentando desde aquelas mulheres que exercem o papel de mães tradicionais, 
até mulheres que transgridem os valores da época e desafiam esse papel. Analisar a 
representação da maternidade em seus sete romances, desenvolvendo novas leituras a partir 
da perspectiva dos estudos feministas e de gênero, pode contribuir para novas perspectivas 
sobre esse tema. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; George Eliot; maternidade. 
 
 
 
 
III. MESA-REDONDA: Perspectivas intersemióticas: diálogos acerca de um certo 
feminino plural. Sala 4 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva (UnB). 
RESUMO GERAL: A discussão que articula a mesa possibilita repensar o espaço da 
identidade do feminino no contexto cultural e social contemporâneo. A partir do diálogo 
intersemiótico empreendido entre a literatura, o cinema e a sociologia, busca-se estimular a 
reflexão acerca dos múltiplos papéis vividos e representados pela mulher nas cenas que 
compõem diversos dramas sociais cotidianos. Do campo da literatura, toma-se a obra Reino 
dos bichos e dos animais é o meu nome, de Stela do Patrocínio; do cinema, o filme Estamira, 
de Marcos Prado; da sociologia, o estudo sobre ocupações e performances de mulher em 
bares de Brasília. Tal perspectiva multifacetada ilumina a discussão e a compreensão em 
torno da complexidade das representações de gênero. 
PALAVRAS-CHAVE: literatura; cinema; sociologia. 
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Estamira e o processo de transformação do real em ficcional. 
Profa. Dra. Mônica Horta Azeredo (SEDF). 
RESUMO: Estamira, documentário em longa metragem de Marcos Prado, trouxe à cena a 
ficcionalização de Estamira, uma mulher em carne e osso que, durante duas décadas, vive e 
trabalha em um lixão no Rio de Janeiro. Antes de Prado, Estamira era apenas uma catadora 
de lixo em meio a tantas outras no panorama empobrecido de uma parte esquecida da 
cidade do Rio de Janeiro. Depois de Prado, Estamira passou de mulher comum a heroína do 
cinema brasileiro contemporâneo. Refletir acerca de como se dá essa transformação é o que 
se busca com este texto. O foco principal é a sequência de apresentação da personagem. 
Parte-se de uma metodologia de análise do discurso fílmico, levando-se em consideração 
todo o movimento de preparação e montagem da cena, bem como escolha de cortes, planos 
e pontos de vista. O estudo pretende lançar mão do que preconizam teóricos como Stuart 
Hall e Kathryn Woodward especialmente quando iluminam o pensamento no que tange a 
temas relacionados à identidade. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; representação; cinema brasileiro; análise cinematográfica; 
identidade. 
  
Stela do Patrocínio e autorrepresentação: uma poética da loucura. 
Profa. Dra. Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva (UnB). 
RESUMO: Na obra Reino dos bichos e dos animais é o meu nome (2001), de Stela do 
Patrocínio, a linguagem da loucura representa-se por meio da liberação do fluxo do 
pensamento, decorrente do mergulho no delírio. Ao dar forma a uma identidade individual no 
mundo criado pela escrita, o sujeito assume o poder sobre si e rompe com a ideia de estar à 
margem. A escrita literária propicia conhecer como essa subjetividade deteriorada se percebe 
e fala de si mesma no interior da loucura, na condição de representante de uma minoria ao 
longo de muitos séculos silenciada, estigmatizada e excluída, por sua dupla condição 
marginalizada de mulher e louca. 
PALAVRAS-CHAVE: mulher; autorrepresentação; loucura; literatura; Stela do Patrocínio. 
  
Mulheres no bar: personagens, performances e sociabilidade. 
Prof. Dr. Gilberto Luiz Lima Barral (UnB). 
RESUMO: O bar é uma importante forma de lazer hoje; surge como ambiência masculina, 
stricto sensu, destinado aos homens, mas atualmente recebe público feminino. Mulheres vêm 
ocupando os bares com a recorrência e frequência de homens, transformando o local em 
espaço heterogêneo, de troca de experiências, conversação, desconstrução e reconstrução 
de hábitos e valores. O crescimento e afirmação dos bares em Brasília se devem à ocupação 
das mulheres de novos espaços sociais. O bar revela uma sociabilidade que é um fim em si 
mesmo: ludicidade, prazer, desinteresse nas interações. Frequentar bar se associa a 
pertencimento, que se traduz em laços sociais de afetividade, amizade, reciprocidade. Tal 
noção de sociabilidade requer interação em conversas, brincadeiras, na teatralidade da vida 
social do bar. 
PALAVRAS-CHAVE: bar; gênero; lazer; interação social; sociabilidade. 
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IV. MESA-REDONDA: Gênero, Feminismos e Biosocialidades: interlocuções e 
perspectivas. Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Rosamaria Carneiro (UnB). 
RESUMO GERAL: Essa mesa redonda se dispõe a agregar pesquisadoras que têm refletido 
sobre as questões de gênero e/ou feministas como o que mobiliza ativismos na 
contemporaneidade, ou seja, como mola propulsora de/para ―biosocialidades‖. Nesse sentido, 
espera pautar a atualidade dos novos/outros arranjos políticos e sociais que se tem feito em 
nome dessas questões no campo da saúde e das políticas públicas, como se tem visto, por 
exemplo, nos grupos de mulheres negras feministas, que pautam parto, saúde e racismo; de 
mulheres em situação de sofrimento mental e suas aflições e ao redor da assistência ao 
aborto seguro e garantido por lei. Nesse sentido, mapas dessas biosocialidades (seus 
disparos e impasses) têm destaque nessa proposta, para se pensar de que maneira o 
―biológico‖ pode agregar novos sujeitos, anunciando noções de pessoa, de corpo e, assim, 
movimentar a cena política. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; feminismos; biosocialidades. 
  
Quando o bio se faz político. Ou vice-versa: o parto das mulheres negras. 
Prof.a Dra. Rosamaria Carneiro (UnB). 
RESUMO: Esta comunicação pretende explorar os usos que alguns grupos de mulheres 
negras têm feito da categoria de raça em nome de uma assistência particularizada ao pré-
natal e ao parto. Organizadas ao redor de uma maternidade e parto ativos, ativistas negras, 
por vezes também feministas, têm pautado o racismo institucional operante nos sistemas de 
saúde, tomando a questão racial como algo fundante desta experiência. Para tanto, muitas 
vezes, recorrem a uma ideia de raça que é biológica e política a um só tempo, ensejando o 
que se tem pensado como biosocialidade. Pensando por esse prisma, nessa oportunidade 
recorrerei ao ativismo virtual realizado por tais mulheres (Blogueiras Negras, Geledes e 
Criola) com o objetivo de mapear o que pensam e querem da assistência ao parto na 
sociedade brasileira atual. 
PALAVRAS-CHAVE: raça; parto; biosocialidades. 
 
Gênero e loucura: o caso das mulheres que cumprem medida de segurança no 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
Prof.a Dra. Érica Quinaglia Silva (UnB). 
RESUMO: O artigo 26 do Código Penal descreve o inimputável e/ou o semi-imputável como o 
agente que, por doença mental, era total ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato cometido ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Encaminhado à 
justiça, no âmbito da medida de segurança, há duas trajetórias a serem percorridas pelo 
louco infrator: a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e o tratamento 
ambulatorial. Este estudo busca investigar o caso das mulheres nesse contexto. Quem são 
elas? Que crimes cometeram? Que diagnósticos receberam? Quais têm sido os itinerários 
por elas percorridos? Que políticas públicas de atenção à saúde têm sido criadas e 
implementadas? Trata-se de uma análise sobre gênero, sofrimento mental, aflições e 
ativismo político. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; saúde mental; aflições e ativismo político. 
  
Direito ao aborto das vítimas de violência sexual: o papel do SUS e sua interface com o 
sistema de justiça no Distrito Federal. 
Prof.a Dra. Silvia Badim Marques (UnB). 
RESUMO: O direito à saúde foi positivado na Constituição Federal de 1988 como um direito 
integral e universal dos cidadãos brasileiros. E para a garantia deste direito o Estado 
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brasileiro deve elaborar políticas públicas de assistência, prevenção e promoção à saúde que 
garantam, além dos cuidados médicos e sanitários, o tratamento humanizado. A violência 
sexual às mulheres é tema que configura tanto um crime, quanto um grave problema de 
saúde pública, que afeta suas vítimas física e psiquicamente. E quando desta violência 
resulta uma gravidez, a mulher tem o direito de realizar um aborto no SUS que respeite tanto 
seu corpo, quanto sua dignidade. Tendo em vista que a mulher não necessita passar por um 
procedimento no âmbito da justiça para exercer seu direito neste caso, cumpre-nos indagar e 
explorar de que forma estes atendimentos vem sendo realizados no âmbito do SUS-DF, e 
como tem se efetivado a relação entre saúde e justiça nos casos em análise. 
PALAVRAS-CHAVE: direito à saúde; violência contra a mulher; aborto. 
 
 
 
 
V. MESA-REDONDA: Narrativas de si por artesãs e guardiãs da memória. Sala 3 
(Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente/coordenadora: Prof.a Dra. Maria do Amparo de Sousa (UCB). 
RESUMO GERAL: Em sua infinita diversidade de formas, a narrativa está presente em todas 
as épocas, em todos os locais, em todas as sociedades. Não há experiência humana que não 
possa ser expressa na forma de narrativa, atividade simples que consiste em colocar 
algumas ações e experiências em uma sequência. Ao narrar, as pessoas relembram o que 
aconteceu, colocam a experiência em sequência, buscam possíveis explicações para elas e 
organizam os eventos que dão forma às suas vidas individuais e sociais. Narrativas 
constituem ferramentas privilegiadas da compreensão do sujeito em relação ao espaço que 
ocupa no contexto social e como ele se constitui no ser humano que é hoje. Elas revelam 
experiências particulares vividas em determinadas situações sociais, as quais não poderiam 
ter sido vividas pelos que estão situados diferentemente. Também revelam fontes de valores, 
culturas e significados; e não apenas das pessoas que os detém, mas, ainda, o 
conhecimento social daquela situação social. As narrativas de si integram o processo de 
constituição de identidade da pessoa. Ao exercitar a capacidade de se reconstruir, 
reinterpretar e refazer suas histórias pessoais através da narrativa, as pessoas passam a 
compreender-se como componente de um coletivo, inserido socialmente e pelo qual também 
é responsável. As histórias de mulheres ajudam as mesmas a se situar como protagonistas 
de suas próprias trajetórias de vida, permitindo uma reflexão do vivido, uma consciência mais 
plena do presente e oportuniza a construção de projetos futuros. Permite também o 
desenvolvimento mais pleno da consciência cidadã e da sensibilidade ética e estética diante 
da vida e na sua relação com o Outro. Associando o tema das narrativas à questão de 
gênero, nesta mesa será apresentada, inicialmente, uma reflexão teórica sobre narrativas de 
si, enfocando o seu valor no processo de constituição de identidade do sujeito; o lugar do 
discurso no espaço social e condições de disputa para ocupá-lo; e o desenvolvimento da 
competência de expressão e da capacidade de interferir no público, abrindo possibilidade 
para a construção de projeto de vida. A discussão baseia-se em autores como Abrahão, 
Arendt, Arfuch, Foucault e Larrosa. Em seguida, será apresentado um estudo de como as 
guardiãs da memória se constroem como narradoras privilegiadas das histórias da família e 
como suas práticas narrativas são acompanhadas, transformadas e reforçadas por uma 
coleção de objetos. Este estudo teve como objetivo identificar os significados que orientaram 
a identificação de mulheres guardiãs da memória, entendendo que o self é formado pelo 
conjunto de posicionamentos, ou seja, pelas identificações que o EU assume no espaço 
interativo. Para tanto, foram realizadas entrevistas, individuais, narrativas e episódicas com 
cinco mulheres guardiãs da memória, com idade entre 38 e 70 anos, em quatro encontros. 
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Para falar de si, essas mulheres trouxeram personagens da família para compor suas 
histórias, evidenciando o processo dialógico da identificação, e, por isso, polifônico, o qual 
requer a participação de diferentes personagens posicionados em muitos contextos que 
ajudam o EU, como self-dialógico, a se posicionar na história. Finalmente, será apresentado o 
projeto Deixa que minha história eu conto! realizado com mulheres artesãs que teve como 
intenção gerar espaços, métodos e dinâmicas favoráveis à construção de histórias de vida, 
por meio de narrativas de si, com ênfase na promoção da justiça social, dos direitos humanos 
e inclusão relacionada ao gênero. O objetivo é publicar essas narrativas em forma de livro. Ao 
dar visibilidade à voz dessas mulheres, pretendemos auxiliar na sua compreensão em 
relação às experiências vividas, como elas se refletem no presente e como podem influenciar 
suas escolhas, a construção de seus projetos futuros; como se posicionam e são 
posicionadas nas suas relações familiares, comunitárias e sociais. Ao publicarmos suas 
histórias, fortalecemos um novo sentido do fluxo da literatura: da ―periferia‖ para o ―centro‖, do 
masculino para o feminino e, de forma propositiva, desencadeando um processo de reflexão 
de si favorecedor de uma maior compreensão de sua condição de sujeito. 
Metodologicamente, o trabalho foi desenvolvido a partir de textos produzidos em oficinas, 
entrevistas individuais e encontros em grupos focais. Também foram realizados registros 
fotográficos das mulheres em atividade e apresentando sua produção. A editoração do 
material respeita as falas, o nível de apropriação dos recursos linguísticos, a oralidade e os 
falares locais, elementos que dão riqueza e transparência à realidade construídas, nas 
diversas interações possibilitadas no projeto. O produto tem se revelado como um registro 
sócio-histórico de uma época, com denúncias diversas, convenções estabelecidas e regidas 
por símbolos e códigos morais tecidos durante séculos de civilização. O contato com estas 
histórias de vida poderá sugerir mudanças no olhar social sobre essas trabalhadoras e as 
mulheres em geral e produzir novos modos de estarmos juntos. Os resultados preliminares 
apresentados nesse artigo trazem trechos de narrativas, na perspectiva de ilustrar a 
discussão teórica apresentada. 
PALAVRAS-CHAVE: narrativas de si; guardiãs da memória; artesãs do Areal. 
  
A narrativa de si na disputa do lugar de discurso e na construção do projeto de vida. 
Prof.a Dra. Lia Scholze (UCB). 
RESUMO: Este artigo apresenta a discussão teórica sobre o valor da narrativa de si no 
processo de constituição de identidade do sujeito. Dialoga com o trabalho realizado junto às 
mulheres artesãs do Areal, comunidade vizinha à Universidade Católica de Brasília, 
denominado Deixa que minha história eu conto! E se constitui num projeto de extensão do 
qual a autora participa atualmente como voluntária. As narrativas de si são entendidas como 
ferramentas privilegiadas da compreensão do sujeito em relação ao espaço que ocupa no 
contexto social e como ele se constitui no ser humano que é hoje. As histórias de mulheres 
ajudam as mesmas a se situar como protagonistas de suas próprias trajetórias de vida, 
permitindo uma reflexão do vivido, uma consciência mais plena do presente e oportuniza a 
construção de projetos futuros. Permite também o desenvolvimento mais pleno da 
consciência cidadã e da sensibilidade ética e estética diante da vida e na sua relação com o 
Outro. Entende-se que a circulação e entrelaçamento de saberes acadêmicos e populares 
permite um processo singular de aprendizagem e de produção do conhecimento e permite 
promover a emancipação do outro e da sociedade. Ao apostar no trabalho com histórias de 
vida, estamos desconstituindo a negação da competência de expressão e da capacidade de 
interferir no público e abrindo possibilidade dos sujeitos disputar o lugar do discurso no 
espaço social.  As narrativas de si podem ser desdobradas em diferentes movimentos: o 
sujeito fazendo a reflexão sobre si, sua prática, suas vivências, sobre sua relação com o outro 
e com o mundo. A narrativa, da experiência – na perspectiva de Larrosa (1988) ―aquilo que 
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nos passa, nos transforma‖ promove a transformação e a possibilidade de reconstrução das 
identidades. A captura destas histórias se faz em diferentes planos: formação e experiências 
vividas anteriormente na perspectiva de responder sobre o que me constitui o ser 
humano/profissional que sou hoje; as vivências familiares, culturais, de trabalho; experiências 
profissionais; experiências que me impactaram e me fizeram refletir e me permitem construir 
um novo projeto de vida. Neste trabalho de extensão, ao contribuir com a Metodologia da 
intervenção, foram desenvolvidas oficinas que criaram condições favoráveis à construção das 
histórias de vida, provocando memórias, reconhecimento dos membros do grupo de suas 
culturas, trajetórias de vida. O que se percebe é o fortalecimento do indivíduo e os laços que 
unem os indivíduos no coletivo, reforçando o sentimento de pertencimento à comunidade. No 
caso de mulheres, faz-se necessário este tipo de intervenção se apostarmos no protagonismo 
e participação social desses sujeitos. A discussão baseia-se em autores como Arfuch, 
Larrosa, Foucault, Arendt, Abrahão. 
PALAVRAS-CHAVE: narrativas de si; lugar do discurso; projeto de vida. 
 
As Guardiãs da memória e suas “caixinhas de lembranças”. 
Prof.a Dra. Juliana Eugênia Caixeta (UnB). 
RESUMO: As guardiãs da memória se constroem - e aceitam ser posicionadas – como 
narradoras privilegiadas das histórias da família. Suas práticas narrativas são acompanhadas, 
transformadas e reforçadas pela coleção de objetos: cachinhos de cabelo, fotografias, cartas, 
cartões postais etc. Assim, objetivo deste estudo foi identificar os significados que orientaram 
a identificação de mulheres guardiãs da memória, entendendo que o self é formado pelo 
conjunto de posicionamentos, ou seja, pelas identificações que o EU assume no espaço 
interativo. Para tanto, realizamos entrevistas, individuais, narrativas e episódicas com cinco 
mulheres guardiãs da memória, com idade entre 38 e 70 anos, em quatro encontros. No 
primeiro, ouvimos as histórias de vida; no segundo, as entrevistas episódicas foram gravadas; 
na terceira, trabalhamos com os guardados e gravamos os comentários sobre eles e, no 
quarto encontro, ouvimos as histórias de cada fotografia selecionadas por elas. Os dados 
totalizaram 15 horas e 43 minutos de gravação em áudio que foram totalmente transcritos. Os 
dados foram submetidos a uma leitura intensiva e a uma análise temática dialógica que 
resultou na construção de um mapa de significados da história de vida de cada guardiã. As 
fotografias e os objetos foram analisados e quantificados e, finalmente, um mapa comum as 
cinco guardiãs foi construído. Os resultados indicaram que: a) as histórias de vida de 
mulheres guardiãs da memória estavam fortemente ligadas às histórias de sua família e a 
diferentes noções de tempo e espaço; b) as mulheres se tornam guardiãs em momentos de 
mudança da sua história, mudanças que individual e coletivamente são importantes e 
repercutem não só para a pessoa em si, mas também para o grupo familiar e c) estas 
mulheres se posicionam como guardiãs a partir de suas práticas de colecionar objetos. Os 
objetos são a concretização da memória. Portanto, podemos dizer que as identificações como 
guardiãs da memória foram construídas pela atividade que elas desenvolviam em suas 
famílias e pelas consequências do seu posicionamento como guardiãs. Finalmente, podemos 
afirmar que para falar de si, essas mulheres costuraram o tempo-espaço para trazerem 
personagens da família para compor suas histórias, além de evidenciar o processo dialógico 
da identificação. Falar sobre si envolve um processo dialógico e, por isso, uma prática 
polifônica que requer a participação de diferentes personagens posicionados em muitos 
contextos que ajudam o EU, como self-dialógico, a se posicionar na história. 
PALAVRAS-CHAVE: mulheres guardiãs da memória; história de vida; psicologia cultural. 
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Deixa que minha história eu conto! Narrativas de mulheres artesãs do Areal. 
Prof.a Dra. Maria do Amparo de Sousa (UCB). 
RESUMO: O projeto Deixa que minha história eu conto! realizado com mulheres artesãs do 
Areal - comunidade vizinha à Universidade Católica de Brasília - que já participavam de outro 
projeto de extensão da universidade há 10 anos, teve como intenção gerar espaços, métodos 
e dinâmicas favoráveis à construção de histórias de vida, por meio de narrativas de si, com 
ênfase na promoção da justiça social, dos direitos humanos e inclusão relacionada ao 
gênero. Simultaneamente, constitui-se como contexto para o desenvolvimento da consciência 
cidadã e da sensibilidade ética e estética dos estudantes através das experiências de 
extensionalidade que favorecem o desenvolvimento das dimensões do ser humano ao 
viabilizar um repertório de posicionamentos flexíveis, em contextos onde ocorre a circulação e 
entrelaçamento de saberes acadêmicos e populares em um processo singular de 
aprendizagem e de produção do conhecimento pelo estilo de sociabilidade adotado com 
vistas a promover a emancipação do outro e da sociedade. O trabalho de artesã possui 
peculiaridades desvantajosas com relação a outras categorias profissionais porque acumula 
variantes de exclusão social - gênero, poder aquisitivo e baixa escolaridade. A concentração 
dessas vulnerabilidades reduz as possibilidades de escuta da voz dessas trabalhadoras e 
compromete o reconhecimento delas como tal; nega a competência de expressão e a 
capacidade de interferir no público e disputar dignamente o espaço da fala.  O valor da 
narrativa está na sua capacidade de interrogar a vida e a relação entre os indivíduos. Ao dar 
visibilidade à voz dessas mulheres, pretendemos auxiliar na sua compreensão em relação às 
experiências vividas, como elas se refletem no presente e como podem influenciar suas 
escolhas, a construção de seus projetos futuros; como se posicionam e são posicionadas nas 
suas relações familiares, comunitárias e sociais. Assim, o objetivo do trabalho é construir um 
livro com as narrativas das mulheres artesãs do Areal, possibilitando, com isto, a divulgação 
de suas histórias e, também, o estudo dos processos de identificação femininos 
desencadeados pelo espaço de escuta e desenvolvimento moral e ético delas e de toda a 
equipe de pesquisadoras envolvidas neste trabalho. Ao publicarmos suas histórias, 
fortalecemos um novo sentido do fluxo da literatura: da ―periferia‖ para o ―centro‖, do 
masculino para o feminino e, de forma propositiva, desencadeando um processo de reflexão 
de si favorecedor de uma maior compreensão de sua condição de sujeito. 
Metodologicamente, o trabalho foi desenvolvido a partir de textos produzidos em oficinas, 
entrevistas individuais e encontros em grupos focais. Também foram realizados registros 
fotográficos das mulheres em atividade e apresentando sua produção. A editoração do 
material respeita as falas, o nível de apropriação dos recursos linguísticos, a oralidade e os 
falares locais, elementos que dão riqueza e transparência à realidade construídas, nas 
diversas interações possibilitadas no projeto. O produto tem se revelado como um registro 
sócio-histórico de uma época, com denúncias diversas, convenções estabelecidas e regidas 
por símbolos e códigos morais tecidos durante séculos de civilização. O contato com estas 
histórias de vida poderá sugerir mudanças no olhar social sobre essas trabalhadoras e as 
mulheres em geral e produzir novos modos de estarmos juntos. Os resultados preliminares 
apresentados nesse artigo trazem trechos de narrativas, na perspectiva de ilustrar a 
discussão teórica apresentada. 
PALAVRAS-CHAVE: narrativas de si; ética; artesãs do Areal. 
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DIA 30/05 – 10:30 às 12:00hs. 
 
 

I. MESA-REDONDA: Sobre feminismos em abordagens disciplinares. Sala 5 (Memorial 
Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente: Prof.a Dra. Lenise Santana Borges (PUC/GO). 
RESUMO GERAL: Essa mesa redonda pretende discutir o status ambivalente do feminismo 
na desconstrução e produção das disciplinas acadêmicas. As teorias, metodologias e práticas 
acadêmicas feministas têm uma longa história periférica na academia, portanto não 
disciplinar, favorecendo uma produtiva articulação entre estudiosas de campos diversos, 
inclusive de fora da instituição acadêmica, pela via da sobreposição ou indistinção entre 
―movimentos feministas‖ e ―teorias feministas‖. Por outro lado, nos últimos anos, vemos um 
crescente retorno de muitas feministas ao diálogo disciplinar a fim de legitimar seus estudos e 
ao mesmo tempo de desconstruir preceitos e paradigmas dentro de suas próprias disciplinas. 
Nessa mesa, serão discutidos casos da Psicologia, da Sociologia e da Linguística. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismos; movimentos feministas; enfoque disciplinar. 
  
Estudos feministas no contexto da Linguística. 
Prof.a Dra. Joana Plaza Pinto (UFG). 
RESUMO: Pretendo aqui apresentar e debater os estudos feministas, confrontados em suas 
tensões e em sua produtividade, no contexto dos estudos da linguagem em geral e da 
disciplina chamada Linguística em particular. Os estudos feministas entram nos estudos 
linguísticos de mãos dadas com a expansão dos estudos sociolinguísticos e interacionais dos 
anos 1970, sendo a primeira obra conhecida a de Robin Lakoff (1975). Fundamentada nas 
tensões e desafios que a categoria gênero tem imposto à Linguística desde então, 
especialmente depois da interpretação que Butler (1997, 1999) fez de J. L. Austin, autor 
muito citado na Linguística, defendo, em sintonia com estudos e ideias de estudiosas e 
estudiosos contemporâneas/os, a pertinência do feminismo para uma pesquisa linguística 
pertinente e uma educação linguística igualitária e plural. 
PALAVRAS-CHAVE: estudos feministas; pragmática; sociolinguística. 
  
Estudos feministas no contexto da Psicologia Social. 
Prof.a Dra. Lenise Santana Borges (PUC/GO). 
RESUMO: Os ecos dos debates feministas chegam à psicologia mais tardiamente do que a 
outras ciências sociais como a antropologia, a sociologia e a história. No contexto brasileiro, 
uma maior abertura ao diálogo com os estudos feministas e de gênero tem se dado na 
psicologia social. No entanto, a incorporação desse debate no contexto acadêmico tem  
ocorrido de forma descontínua e ainda é visto com desconfiança. A partir de estudos oriundos 
do encontro entre psicologia social e feminismos busco mostrar algumas tensões e dilemas 
desse campo discursivo em construção. 
PALAVRAS-CHAVE: estudos feministas; psicologia social; práticas discursivas. 
  
Estudos Feministas e Reflexão Sociológica.  
Prof.a Dra. Eliane Gonçalves (UFG). 
RESUMO: Partindo da dicotomia entre teoria sociológica ―geral‖ ou macrossociológica - 
expressa nos autores canônicos da disciplina - e ―específica‖ - considerada particular, 
situada, ou microsociológica -, situo os estudos feministas que problematizam e contestam 
esta dicotomia a aparente ―neutralidade‖ e ―objetividade‖ de seus métodos, conceitos e 
categorias. Pretendo articular autoras e autores do campo dos estudos feministas que tratam 
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da conexão entre produção do conhecimento e mudança social, oferecendo um referencial 
teórico e metodológico para a disciplina. 
PALAVRAS-CHAVE: estudos feministas; teoria sociológica. 
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COMUNICAÇÕES LIVRES 
  

 
DIA 28/05 – 13:40 às 16:00hs. 

  
SESSÃO 1- Sala 24 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Mulheres no poder legislativo: como os direitos das mulheres são pautados na Câmara 
dos Deputados ao longo da história brasileira. 
Catarina Corrêa Von Sperling (Fundação Osvaldo Cruz). 
RESUMO: Este trabalho analisa as proposições legislativas, no âmbito da Câmara Federal 
que contenham a palavra mulher(es) em tramitação até a data 15 de abril de 2013, a partir de 
abordagem metodológica quantitativa. Foram indexados 1.557 proposições em diferentes 
categorias de direitos, com o objetivo de analisar o percurso dos projetos do legislativo. 
Observando as linhas de crescimento das temáticas na tramitação da Câmara, o que se 
supõe é que os acontecimentos na política foram estabelecidos à medida que eles se 
consolidavam na sociedade. A política legislativa não representou o que estava sendo 
colocado em pauta, mas aquilo que já havia sido estabelecido como pauta. Os dados são 
tanto mais representativos quanto maiores os períodos observados, dada a incorporação das 
demandas a longo prazo. 
PALAVRAS-CHAVE: política; gênero; poder legislativo; direitos sexuais; direitos reprodutivos. 
 
Agenda feminista do jornal Mulherio: primeiros passos. 
Ma. Viviane Gonçalves Freitas (UnB). 
RESUMO: Esta proposta é a versão preliminar dos esforços iniciais da análise da imprensa 
feminista brasileira, atuante entre as décadas de 1980 e 2010, que integra o escopo de minha 
tese de doutorado. Mais especificamente, neste momento, será abordada a agenda do jornal 
Mulherio, que circulou de março/1981 a julho/1988. Entre os temas abordados, estão: 
movimento feminista; creche; maternidade; aborto; divisão sexual do trabalho; cuidados com 
os filhos; família e arranjos familiares; licença-maternidade; e licença-paternidade. 
PALAVRAS-CHAVE: agenda feminista; imprensa feminista; teoria política; movimento 
feminista; mulherio. 
 
O que as mulheres querem? O divórcio na imprensa feminina oitocentista. (1852-1894). 
Ana Vitória Sampaio Castanheira Rocha (Mestranda – UnB). 
RESUMO: Durante o século XIX, o casamento civil e o divórcio foram temas exaustivamente 
debatidos por intelectuais, políticos e juristas, sendo encarados como desafios à laicidade do 
Estado. Contudo, as vozes femininas sobre a questão são pouco conhecidas e reconhecidas 
pela historiografia desse tempo. O presente trabalho pretende apresentar os diversos 
posicionamentos sobre o divórcio disseminados pela imprensa feminina oitocentista, 
resgatando as vozes das mulheres e devolvendo o seu lugar de protagonismo. 
PALAVRAS-CHAVE: imprensa feminina; divórcio; história das mulheres. 
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Helena Greco (1916-2012): uma geração, outra história e a construção da memória 
sobre a Anistia. 
Ma. Kelly Cristina Teixeira (Doutoranda – UFSC). 
RESUMO: Buscamos analisar fragmentos da trajetória de vida de Helena Greco (1916-2011), 
que se reconhecia não apenas como uma militante de resistência à Ditadura Militar e da 
Anistia Ampla, Irrestrita e Geral, mas, uma defensora dos Direitos Humanos em Minas 
Gerais, problematizando, por conseguinte, as relações de poder, os discursos e as emoções 
contidas em sua trajetória. 
PALAVRAS-CHAVE: trajetória; memória; ditadura militar. 
 
Da madeirite ao cimento: memórias de mulheres nos movimentos pró-fixação do 
Paranoá. 
Leila Saads Pereira Martins (Mestranda – UnB). 
RESUMO: O Paranoá, ocupação iniciada em 1957, surgiram sob o signo da transitoriedade. 
Sua especificidade em relação à maioria das ocupações existentes no DF, à época da 
construção de Brasília, vem do fato de ter sido construído e concebido para servir de 
acampamento provisório para trabalhadores da construção civil, duraria enquanto durassem 
as obras a que estava destinado a atender. No entanto, através de intensos processos de 
lutas e das mais diversas estratégias de ocupação e resistência das/os moradoras/es a 
permanência em seus espaços de moradia foi conquistada. Nesse processo, os papéis 
desempenhados por mulheres locais foram fundamentais. A presente comunicação visa 
apresentar uma narrativa historiográfica sobre a cidade preocupada com a dimensão humana 
dos acontecimentos e que tenha como base memórias por elas partilhadas em entrevistas. 
PALAVRAS-CHAVE: memória; gênero; identidade; cidade. 
 
Memória, lembranças e trajetórias de vida: a guinada subjetiva de Beatriz Sarlo e o 
estudo da memória de mulheres trabalhadoras na Companhia de Tecidos Rio Tinto 
(Paraíba, 1958-1980). 
Letícia de Carvalho Santos (Mestranda – UFPE). 
RESUMO: Nossa pesquisa delimita-se no espaço de estudo da Companhia de Tecidos Rio 
Tinto, fundada em 1924, no ainda município de Mamanguape, pela família sueca Lundgren. A 
fábrica recruta trabalhadoras (es) do campo, importa máquinas, recebe investimento 
estrangeiro e faz crescer uma cidade que surge envolvida, por uma dinâmica e numerosa, 
vila-operária que foi considerada umas das mais importantes do país. Ao analisarmos a 
construção desse cenário, nos utilizamos das memórias de trabalhadoras (es). Por isso, 
como principal ferramenta de estudo da narrativa do testemunho, pegamos de empréstimo as 
reflexões de Beatriz Sarlo no livro ―Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva‖ 
(2007), com a intenção de melhor compreendermos a produção dessa lembrança que é 
nossa principal fonte, nessa pesquisa de: passado, memória e história das mulheres. 
PALAVRAS-CHAVE: história das mulheres; memória; Beatriz Sarlo; história operária. 
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SESSÃO 2 – Sala 3 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Ecofeminismo e saúde das mulheres e lésbicas: grupos gerando autonomia. 
Juliana Floriano Toledo Watson (Mestranda – UnB) 
RESUMO: O objetivo dessa comunicação livre é trazer uma reflexão sobre a saúde das 
mulheres e lésbicas a partir de uma perspectiva ecofeminista, ressaltando o potencial de 
transformação de grupos que resgatam conhecimentos tradicionais associados a saúde e ao 
mesmo tempo trabalham juntas o autoconhecimento, cuidado, combate a violências, 
sororidade, etc. Esses grupos têm sido e podem ser um grande passo para a autonomia das 
mulheres e lésbicas, para a construção de uma saúde integral e uma forma de articulação 
entre mulheres do campo e da cidade. 
PALAVRAS-CHAVE: ecofeminismo; saúde; autonomia. 
  
A marcha das vadias e os novos arranjos dos movimentos feministas no Brasil. 
Camila Carolina Hildebrand Galetti (Mestranda – UnB). 
RESUMO: 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. 
PALAVRAS-CHAVE: marcha das vadias; feministas; gênero. Movimentos feministas. 
  
Produção de conhecimento lésbico-feminista: que pessoal político não é radical? 
Elismênnia Aparecida Oliveira (Mestranda – UFG). 
RESUMO: Com a proposta de discutir como a produção de conhecimento feminista é ampla e 
localizada, a ponto de criticar e reinventar a produção de conhecimento institucionalizada, 
nesse trabalho, por meio de análise documental de fanzines feministas, entrevistas e eventos 
organizados por jovens feministas lésbicas, trago para discussão espaços e estratégias 
coletivas de repensar e ressignificar as categorias: mulher, feminismo-radical e 
conhecimento. Quais reivindicações surgem em escritas e práticas lésbicas feministas; como 
pensar a classificação 'radical' nesse contexto; o que essa escrita dos fanzines tem a ver com 
a construção de pensar os corpos; e como são usadas algumas categorias como gênero, 
amizade, lesbianidades, homens e mulheres são os questionamentos abordados nesse 
trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismos; lesbianidade; produção de conhecimento. 
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Homens feministas e outros dilemas de uma política de identidades. 
Dr. José Bizerril (UniCEUB) 
RESUMO: Nesta comunicação, com a precaução de posicionar-me para falar ―ao lado de‖ e 
não ―em nome de‖, reflito sobre alguns limites e dilemas de pensar o feminismo como política 
de identidades. Para isto, inspiro-me nas reflexões de bell hooks sobre um feminismo para 
tod@s, bem como na crítica clássica de Butler à necessidade de uma definição essencialista 
e universal de um sujeito-mulher para justificar a luta feminista. Teço considerações sobre as 
possibilidades e a relevância de sensibilizar um público mais amplo para as questões do 
sexismo e da homofobia, em um momento histórico no qual aumentam as manifestações 
públicas de discursos de ódio e estratégias violentas de setores conservadores para 
minimizar e naturalizar as injustiças e discriminações, bem como tentativas de desqualificar 
os questionamentos feitos a partir das teorias de gênero e dos posicionamentos feministas. 
Situo minha discussão no domínio de uma micropolítica do cotidiano, que suplementa as 
políticas de Estado e dos movimentos sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; identidades; micropolíticas. 
  
O ataque das Black-cetas: ensaio sobre a performance Pelos Pêlos. 
Alexandra Martins Costa (Pós-Graduação Lato sensu – UnB) 
Mariana Ramos Soub de Seixas Brites (UnB). 
RESUMO: Discorrer e relatar a experiência da performance Pelos Pêlos, apresentada em 
abril de 2013, durante o evento Performance, Corpo e Política: https://vimeo.com/88573387 A 
ação foi realizada pela coletiva Tete a Teta formada por Mariana Brites e Alexandra Martins. 
Dentro de uma galeria estamos conectadas através de uma trança que une nossos pelos 
pubianos. Em seguida caminhamos pela cidade, unidas por pelos gigantescos que nos 
conduzem à um estado de bizarro dentro da rotina. Assim tocamos as pessoas que 
acompanham e tornam-se a própria zona de segurança afetiva fazendo que fossem possíveis 
cenas de nudez sem autorização e entrada em um shopping center. Está protegido por uma 
malha humana que protege de violências maiores que a curiosidade: ação policial ou 
abusadora. Ao revelar nossa privacidade, desse corpo estranho, abjeto, curiosas duvidas e 
afetos voluntariamente nos tornaram vida pública. Ação profética. Ação poética. 
PALAVRAS-CHAVE: performance; artivismo; pelos. 
  
Em alto e bom som: ativismo feminino e táticas comunicacionais no rock feito por 
mulher na Baixada Fluminense (RJ). 
Gabriel Guimarães Santarém Chaves (Mestrando – UERJ) 
RESUMO: A proposta da fala é pensar o campo da comunicação a partir das dinâmicas 
socioculturais na pós-modernidade e, com isso, refletir sobre as formas de resistência 
feminina no rock underground. Com base no estudo do ativismo do coletivo Roque Pense!, 
uma organização juvenil da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, de viés antissexista, que 
atua contra a discriminação de gênero na música, busca-se compreender como se dão as 
mobilizações políticas de gênero no universo do rock feito por mulher na cidade. A 
comunicação, nesse sentido, é um processo cultural no qual ocorrem disputas entre as 
representações de masculinidade e de feminilidade que compõem uma realidade social e que 
suscita, para além de seu valor informacional, a criação de formas de resistência simbólica 
feminina. 
PALAVRAS-CHAVE: comunicação; ativismo; resistência; rock underground; baixada 
fluminense. 
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Dialogando sobre espaço urbano, gênero e movimento feminista. 
Ma. Talita Cabral Machado (Doutoranda – UFG) 
RESUMO: A presente discussão parte da importância do movimento feminista para a 
produção de um espaço menos desigual. A resistência e a esperança localizam-se e se 
constroem no espaço, participando de sua construção. O objetivo deste trabalho é refletir a 
contribuição das ações do movimento feminista na produção do espaço urbano, ou seja, de 
compreender o processo de generificação desse espaço. Pensa-se que o movimento 
feminista questiona as relações de gênero em sua dimensão espacial, por meio das 
trajetórias das ativistas e de suas organizações e ações. A visibilidade no espaço pelas 
mulheres só se dá quando observadas através do espaço de luta e resistência. 
PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano; gênero; movimento feminista. 
  
  
  
 
SESSÃO 3 – Sala 18 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
As vozes de “versos perplexos”. 
Assunção de Maria Sousa e Silva (URPI/UESPI). 
RESUMO: Pensar a palavra das mulheres a partir de uma visão feminina nos permite 
aprofundar nas implicações de sua inserção nos sistemas literários. A mulher brasileira, como 
as demais que escrevem e produzem literariamente imprimem sua presença, ora em 
conformidade com a visão paradigmática patriarcal cruzada e reforçada pelo sistema 
capitalista, ora posicionando-se de forma tensa com esta visão e tende construir novas 
formas de dizer que rompa com o discurso hegemônico. Os discursos feministas 
contemporâneos provocam intensas reflexões sobre a vida das mulheres e auxiliam no 
questionamento sobre a perene impossibilidade de uma total libertação feminina. Os poemas 
de Conceição Evaristo (Brasil), Paula Tavares (Angola) e Conceição Lima (São Tomé e 
Príncipe) podem ser lidos em consonância com as novas posturas feministas no contexto 
pós-colonial, sobretudo naquele que, por um lado compreende a voz feminina como o lugar 
de construção de estratégias de resistência e, por outro que busca nos ―escombros‖ da 
história o lugar do feminino há muito tempo silenciado. Este trabalho pretende perceber como 
os ―versos perplexos‖ destas escritoras desconstroem visões e reconstroem forma de ser e 
de pensar sobre a mulher na literatura hoje em diálogo as teóricas Joan Scott, Nelly Richard, 
Toril Moi e Lúcia Guerra Cunningham. 
PALAVRAS-CHAVE: mulher; poema; feminismo; vozes; resistência. 
  
O (des) encontro de escritoras de contos infantis contemporâneos: vozes 
territorialmente marcadas. 
Dalva Martins de Almeida (UnB). 
RESUMO: Este texto pretende identificar os espaços dicotômicos das escritoras brasileiras 
de literatura infantil contemporânea: Ana Maria Machado e Nilma Lino Gomes, pelos textos 
Menina bonita do laço de fita e Betina, respectivamente, para situar o lugar ou o entre-lugar 
de seus discursos, bem como para refletir sobre suas escritas como ferramentas 
provocadoras de rompimento com a produção cultural patriarcal. 
PALAVRAS-CHAVE: literatura de minorias; identidade; espaço de fala; literatura infantil. 
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Uma visão antimisógina em Christine de Pizan: A Cidade das Damas. 
Daniel Eduardo da Silva (UFPB). 
RESUMO: Christine de Pizan como nossa primeira mulher de Letras na Idade Média tornou-
se viúva muito jovem, com três filhos sob sua responsabilidade e tendo o encargo de saldar 
numerosas dívidas deixadas pelo marido, para soerguer-se não procura os meios 
convencionais destinados às mulheres da época, mas ela decide viver de seus escritos. O 
livro A Cidade das Damas, desenvolve um pensamento crítico antimisógino de Christine de 
Pizan desvencilhando-se do androcentrismo literário tão explícito na baixa Idade Média. Esta 
autora é considerada avant la lettre na história da literatura ocidental devido à sua 
originalidade e coragem de escrever em defesa das mulheres em pleno medievo. Estas 
considerações fundamentam a formulação do nosso problema levando-nos a partir da 
indagação: até que ponto a narrativa de Pizan é uma resposta não só à sociedade misógina 
medieval, mas também à nossa época contemporânea? 
PALAVRAS-CHAVE: androcentrismo; misoginia; literatura; filosofia. 
  
O mistério da continudade: um estudo da poética de Anaïs Nin no poema em prosa 
House of Incest. 
Damiana Pereira de Paula (UnB). 
RESUMO: A obra da escritora Anaïs Nin se destaca no cenário literário pela sua poeticidade 
e lirismo bem como pela sua preocupação em desvendar o mundo da subjetividade humana 
por meio da criação de imagens e símbolos. O presente estudo tem como objetivo analisar a 
composição do poema em prosa House of Incest em dois aspectos: primeiramente traçar 
suas influências - fortemente marcadas pelo movimento surrealista, pelas ideias 
psicanalíticas, pela poesia simbolista, sobretudo Rimbaud – além de explorar a relação que o 
poema mantém com a escrita dos diários da autora. 
PALAVRAS-CHAVE: mulher e literatura; poesia em prosa; surrealismo; psicanálise; Anaïs 
Nin. 
  
A expressividade dos trava-línguas em duelo danado de Dandão e Dedé, de Lenice 
Gomes e Arlene Holanda. 
Josefina Ferreira Gomes de Lima (Mestranda – UESPI). 
RESUMO: Os trava-línguas são elementos do folclore brasileiro que fizeram e continuam 
fazendo sucesso nos poemas infantis e na literatura de cordel destinada ao público criança. 
O trabalho das autoras de Duelo Danado de Dandão e Dedé: uma cantoria em trava-línguas 
(2009), foi inspirado em um desafio histórico dos poetas populares Cego Aderaldo e Zé 
Pretinho. Este trabalho é fruto de uma pesquisa, em andamento, e tem como objetivo analisar 
a expressividade dos trava-línguas nos versos de Lenice Gomes e Harlene Holanda, 
destinado ao público infantil e terá como suporte teórico Câmara Cascudo, Hélder Pinheiro, 
Lígia Averbuck, Paul Zumthor, Nilce Santana Martins, Norma Goldstein, entre outros. 
PALAVRAS-CHAVE: poesia infantil; folclore; trava-línguas. 
  
HERstory: Artemisia Gentileschi. 
Rachel Santa Fé (Mestranda – UnB) 
RESUMO: A partir das contribuições dos estudos feministas e de gênero, analiso, neste 
trabalho, o romance The Passion of Artemisia, da escritora estadunidense Susan Vreeland 
(2002), que (re)constrói a biografia da pintora renascentista Artemisia Gentileschi, cuja obra 
admirável foi apagada durante o processo de construção da historiografia tradicional. A partir 
de uma espécie de imaginário informado pelo fato histórico ´objetivo´ e a ´verdade´ estética 
que o fertiliza, este romance metaficcional historiográfico problematiza a historicidade do texto 
e textualidade da história. Articulado com a dimensão de gênero, objetiva também alertar 
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para a problemática da representação da mulher, as distorções e silenciamentos de sua 
contribuição na cultura patriarcal. 
PALAVRAS-CHAVE: teoria e crítica feminista; metaficção historiográfica; literatura 
contemporânea. 
  
  
   
SESSÃO 4 – Sala 16 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Onde se Esconde o Silêncio: O Cânone Literário Brasileiro e o Silenciamento de 
Autoras Negras no Brasil. 
Ana Cláudia dos Santos São Bernardo (Mestranda – University of Minnesota) 
RESUMO: Se considerarmos o cânone literário brasileiro como uma junção das obras que 
fazem ecoar as vozes que abarcam a parte mais significativa da cultura e da identidade 
nacional do Brasil, não se pode ignorar a ausência das vozes das mulheres negras. Partindo 
dessa constatação, esse projeto trabalha com o objetivo de entender por que se dá essa 
exclusão e, especialmente, quais são as técnicas que a validam. Para isso, utilizo os diários 
de Carolina Maria de Jesus e analiso o contexto de criação, descoberta e distribuição de suas 
obras numa tentativa de compreender como negritude e gênero são utilizados ao se avaliar 
um texto tão popular na época de seu lançamento que acabou por ser rejeitado pelo cânone 
literário. Consequentemente, meu estudo recai sobre a academia e a forma como o trabalho 
crítico intelectual pode também abarcar o imaginário ocidental permeado por marcas de 
colonialidade e acabar por reproduzir as crenças e defender os interesses de uma sociedade 
que enxerga gênero e raça sob as lentes do patriarcalismo. 
Esse projeto também não poderia deixar de recair sobre as geografias que permeiam os 
sujeitos e os objetos dessa gramática sóciointelectual. Portanto, cânone, cidade, favela, 
academia e o corpo da mulher negra são vistos como lugares em que se desenvolvem juízos 
e pré-juízos numa dialética entre o físico e o intelectual que merece atenção se objetivamos a 
formação de uma academia e um cabedal cultural verdadeiramente representativos da 
identidade cultural brasileira que se quer igualitária em questões de gênero e raça. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo negro; Carolina Maria de Jesus; literatura brasileira; raça; 
gênero; geografia. 
 
O mito, o rito e a lâmina. 
Dra. Angeli Rose (Doutora em Letras) 
RESUMO: Esta comunicação apresentará breves considerações sobre algumas contribuições 
do mito literário ocidental da cigana Carmen, a partir de observações realizadas em torno do 
texto de Próspero Merrimé, história popularizada em montagens da ópera de Bizet. Este 
exercício de leitura pretende evidenciar certo legado do mito na contemporaneidade, 
presente nas questões de gênero e violência, em diferentes níveis de leitura e contextos. Da 
personagem que apresenta o mito, da cigana que conhece o rito, à cidadã que experiência a 
lâmina, serão discutidas formas de feminino e de violência que se aproximam e interagem. 
Este estudo se insere numa perspectiva maior de pesquisa sobre a construção de uma 
história social da leitura e formação de leitores. 
PALAVRAS-CHAVE: experiência; mito; literatura. 
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A questão da visibilidade da escritora negra em Jumping Monkey Hill de Chimamanda 
Adichie. 
Ma. Norma Diana Hamilton (Doutoranda – UnB) 
RESUMO: A produção de conhecimento acadêmico e científico de mulheres negras tem sido 
reprimida e apagada direta ou indiretamente durante períodos históricos diferentes. Tal 
invisibilidade permaneceu mesmo após o surgimento do movimento antirracista e o 
movimento feminista nos anos de 1970 nos EUA, sendo que o primeiro priorizava a causa 
dos homens negros, enquanto o segundo, a das mulheres brancas (HOOKS, 1990). Ao ver 
que suas necessidades não estavam sendo abordadas, as ativistas negras fundaram o Black 
Feminism no final da década de 1970 para pensar como o racismo e o sexismo operam em 
conjunto com a opressão de classe (Davis, 1983:97). Muito da crítica sobre as abordagens 
dentro desse movimento se originou do campo literário, pois algumas escritoras negras norte-
americanas já retratavam questões de gênero e raça nas suas narrativas. A luta de 
visibilidade por essas pioneiras continua hoje por outras escritoras negras. Entre elas temos 
Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana-estadunidense contemporânea, cujo 
conjunto de obra traz em cena a realidade das mulheres negras que são deslocadas em 
sociedades patriarcais e racistas. O objetivo deste trabalho é apresentar um conto de Adichie, 
Jumping Monkey Hill (2009), que retrata as experiências da própria autora como escritora 
mulher e negra. O conto é sobre um encontro de workshop entre jovens escritores africanos 
sob a direção de um velho inglês. Mostra a opressão da jovem escritora Ujunwa 
(representativa da autora) nesse encontro que, além de sofrer assédio sexual do diretor 
inglês, tem sua produção no workshop rejeitada por tratar do caso de jovens nigerianas 
vítimas de assédio sexual no local de trabalho. O diretor deseja que ela escreva sobre as 
guerras tribais que acontecem ―na África‖. Buscamos analisar o texto desenvolvendo um 
diálogo com a teoria da dupla consciência de Du Bois (2003) e a nova consciência mestiça de 
Anzaldúa (2003). Concluímos que o discurso literário de Adichie nesse conto possui múltiplas 
consciências na busca de subverter a opressão e silenciamento da escritora negra para que 
haja a visibilidade de sua produção e de questões pertinentes às mulheres. 
PALAVRAS-CHAVE: visibilidade; escritoras negras; dupla consciência; nova consciência 
mestiça. 
  
Exclusão e finitude: relendo a velhice feminina em contos de Clarice Lispector e 
Robélia Fernandes de Souza. 
Dra. Margarete Edul Prado de Souza Lopes (UFAC) 
RESUMO: A identidade feminina na velhice e a identidade de gênero constituem as duas 
coordenadas que orientam a leitura das narrativas curtas abordadas nesta comunicação. Os 
contos selecionados ―Feliz Aniversário‖, do livro Laços de Família, de Clarice Lispector; e ―A 
mensagem‖, do livro Conversa Afiada, de Robélia Fernandes, escritora acreana, apresentam 
uma situação de repressão feminina em diferentes momentos da história da mulher no Brasil. 
A década de 1960, quando a mulher ainda está completamente inserida nos valores 
patriarcais nos quais foi construída a sua educação, e a vida dela gira tão somente em torno 
da família nuclear burguesa; e os anos 1980, quando as mulheres já estão se 
conscientizando das normas e modelos através dos quais se criaram as redes de dominação 
sobre elas, quando percebem que depois de uma vida inteira dedicada à família só lhes resta 
a velhice e a solidão. O viés teórico perpassa por teorias de Rita Terezinha Schimidt e Ivia 
Alves. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; velhice; literatura. 
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O Desafio de Ensinar Crítica Literária “Feminista”: Ultrapassando as Barreiras do 
Preconceito e da Sala de Aula. 
Dra. Maria do Perpétuo Socorro Rego e Reis Cosme (UFPI) 
RESUMO: Este trabalho apresenta uma experiência de ensinar no meio acadêmico uma 
disciplina de tópico especial intitulada ―Crítica Literária Feminista‖ aos alunos de Estudos 
Literários do Mestrado em Letras da UFPI em 2005. Na parte teórica foram estudados os 
seguintes pensadores que abordaram a situação da mulher através dos tempos :Mary 
Wolstencraft (Século XVII); Karl Marx (século XIX) e o conceito da mulher ―camarada‖; O 
Feminismo existencialista de Simone de Beauvoir (Século XX); O Patriarcado de Freud; O 
Simbolismo da Linguagem em Lacan; A Semiótica Maternal de Kristeva e Derrida e sua 
―écriture feminine‖. Na parte prática essas teorias foram aplicadas às seguintes obras 
literárias: ―O Grande Gatsby‖ (Scott Fitzgerald); ―A Fronteira‖ (Gloria Anzaldua); ―O Auto da 
Compadecida‖ (Ariano Suassuna) e ―O Manicaca‖ (Abdias Neves). Após seus Seminários 
Avaliativos os alunos ministraram mini cursos em dois Congressos na UFPI no ano seguinte. 
Isso possibilitou aos alunos do MEL/UFPI ultrapassar não só as barreiras da sala de aula mas 
outros tipos de barreiras- incluindo a do Preconceito. E de certa forma, eles foram capazes de 
―mudar‖ a opinião preconceituosa das pessoas envolvidas naquele círculo acadêmico. 
PALAVRAS-CHAVE: crítica literária feminista; feminismo; mulheres; barreiras; preconceito; 
sala de aula. 
  
Emilia Moncorvo Bandeira de Mello e seus pseudônimos: estratégia de ocultamento ou 
de ensaio escritural? 
Ma. Risolete Maria Hellmann (Doutoranda – UFSC) 
RESUMO: Emilia M. Bandeira de Mello (1852-1910) usou, na sua curta e intensa carreira de 
escritora brasileira, três pseudônimos masculinos e dois femininos: Júlio de Castro, Mario 
Villar, Leonel Sampaio, Célia Márcia e, o mais conhecido, Carmen Dolores. Escreveu 
romance, contos, teatro, crítica literária, crônicas, fez conferências e foi reconhecida pela 
crítica periodística do seu tempo. Há nos estudos sobre autoria feminina do século XIX várias 
afirmações sobre o uso de pseudônimos por escritoras como forma de ocultar sua identidade 
civil em face dos preconceitos de gênero. Porém, sua biografia e obra dão indícios de que o 
uso que ela fez de pseudônimos não era uma estratégia para dissimular seu gênero, mas um 
modo de ensaiar sua forma escritural. Carmen Dolores parece ser o que deu certo. 
PALAVRAS-CHAVE: Carmen Dolores; pseudônimo; ensaio escritural. 
  
Estratégias discursivas utilizadas em livros de autoajuda para mulheres. 
Ma. Maria de Fatima Carvalho de Oliveira Felix (UnB) 
RESUMO: A proposta deste trabalho é apresentar uma leitura reflexiva a respeito do 
funcionamento de estratégias discursivas presentes em livros de autoajuda especialmente 
criados para o público feminino. Esses livros são um típico exemplo de gênero discursivo que 
formam um segmento editorial de grande rentabilidade, principalmente nas últimas três 
décadas, nas sociedades capitalistas. Assim, com base na Análise de Discurso Crítica e 
teorias sociais sobre a constituição de identidades e a configuração dos relacionamentos 
entre as pessoas no contexto da modernidade tardia, além de agregar a perspectiva de 
estudos que abarcam a questão dos estudos de gênero, apresentarei alguns resultados de 
pesquisa iniciada no Mestrado, na qual principiei uma investigação a respeito dos efeitos 
potencialmente ideológicos – sobre crenças, valores, identidades, sobretudo, identidades de 
gênero – de sentidos que circulam nos livros de autoajuda voltados para mulheres. 
PALAVRAS-CHAVE: análise de discurso crítica; literatura de autoajuda para mulheres; 
discurso da autoajuda. 
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SESSÃO 5 – Sala 4 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Percepções de participantes do curso de formação de Promotoras Legais Populares 
sobre a promoção dos direitos das mulheres. 
Olga Brigitte Oliva de Araújo (Pós-Graduação/ESPECIALIZAÇÃO - UnB) 
RESUMO: O presente trabalho visa apresentar a experiência de formação de mulheres que 
participaram do Curso de Capacitação de Promotora Legais Populares (PLPs) do Distrito 
Federal, no ano de 2010. Esse curso é uma ação afirmativa em gênero realizado através da 
parceria entre a Universidade de Brasília e o Núcleo de Gênero do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios. No decorrer do trabalho de campo foram realizados grupos de 
discussão com as mulheres na fase final do curso de formação de PLPs com intuito de 
analisar as visões mundo delas sobre relações de gênero e direitos das mulheres. A partir da 
análise dos grupos de discussão observou-se que o curso de formação de PLPs é visto como 
espaço de empoderamento pessoal e instrumentalização de mulheres para o enfrentamento 
de situações de violência no cotidiano familiar, profissional e comunitário. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; gênero; curso de formação de Promotoras Legais 
Populares. 
  
O pudor: as mulheres sob controle da lei moral. 
Dr. Antonio Marcos Moreira da Silva (UnB). 
RESUMO: O pudor é uma lei moral naturalizada. Legisla sobre ―as boas e más ações‖, 
distingue ―a boa, da má mulher‖. Constrói a consciência no corpo da mulher, separando seu 
desejo do que ele pode. O pudor, para Rousseau, é a transformação da piedade. A piedade 
seria algo natural associado à maternidade. O corpo seria da mulher, mas sob o modelo da 
maternidade, no qual a sexualidade seria legitimada e doce. Em Emile, ele escreve que o mal 
vem das mulheres não quererem mais ser mães. Desconstruiremos essa noção pelo vínculo 
entre o conceito de piedade e ressentimento descrito por Nietzsche. A desnaturalização 
dessa lei demonstrará como os conceitos de natural e de doçura da voz materna, segundo 
Derrida, construíram, através da lei do pudor, uma sociedade na qual o corpo deixou de ser 
da mulher. 
PALAVRAS-CHAVE: pudor; moral; maternidade; piedade; ressentimento; natural. 
  
A condição feminina projetada pelo direito penal em Araguari na década de 40: 
articulações e perspectivas. 
Dra. Gilma Maria Rios (Faculdade Regional de Araguari/UNIPAC) 
RESUMO: O presente trabalho é parte de uma investigação desenvolvida pelo grupo de 
pesquisa ―História, Gênero e cotidiano‖ da Faculdade Regional de Araguari. A história da 
mulher no ambiente eminentemente masculino como o criminal, torna-se um desafio na 
interpretação de informações pouco utilizadas nas reconstruções sociais de ser mulher; desta 
forma, utilizamos como objeto de pesquisa, os processos crimes, que tramitaram no fórum de 
Araguari – cidade mineira, na década de 40, época em que várias alterações na estrutura 
administrativa e política brasileira, se intensificam, alteram e resultam na reforma do Código 
Penal, do Código Processual Penal, da Lei de Contravenções, e ao mesmo tempo a ideia de 
um programa de concentração carcerária feminina se inicia com a reforma penal de 1940, ao 
ser criada a Penitenciária de Mulheres. Momento em que há uma preocupação em definir 
normas pedagógicas que transformassem as ―meretrizes, vagabundas e perniciosas‖ em 
mulheres dóceis, obedientes às regras da prisão e da sociedade, educadas, voltadas às 
prendas domésticas, aos cuidados com os filhos, à sexualidade voltada para a procriação e a 
satisfação do marido. Deste modo, temos como objetivo analisar as representações sociais 
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acerca do gênero feminino contidas nos autos do judiciário. Ao revisitarmos tais documentos, 
será possível desconstruir alguns estereótipos criados historicamente sobre as mulheres. 
PALAVRAS-CHAVE: condição feminina; direito penal; processo crime; mulheres araguarinas. 
  
O corpo em disputa: relatos de mulheres sobre o aborto clandestino. 
Jullyane Carvalho Ribeiro (Mestranda – UnB). 
RESUMO: Busquei nesta pesquisa verificar como as mulheres que realizaram abortos 
clandestinamente articulam seus relatos sobre a experiência vivida e as suas motivações 
para a prática. Pretendi ainda observar se a ilegalidade do aborto atinge diferencialmente 
essas mulheres em suas especificidades de classe, raça, e geração, além de averiguar como 
se dá a relação com seus corpos e com sua autonomia reprodutiva após o procedimento. 
Para tanto, realizei onze entrevistas com mulheres que induziram o aborto no Distrito Federal. 
Os resultados apontam que as particularidades de raça, condição econômica e geração são 
marcadores importantes na forma como é vivenciado o aborto, influindo em suas condições 
materiais e emocionais de realização. São decisivas para as mulheres as possibilidades 
materiais e emocionais no contexto da gestação, as expectativas com relação aos seus 
relacionamentos, seus projetos de vida e suas perspectivas futuras. 
PALAVRAS-CHAVE: aborto; direitos reprodutivos; saúde reprodutiva. 
  
A posse da sexualidade feminina e seus desdobramentos. 
Dr. Omar da Silva Lima (Pós-Doutorando – SEEDF) 
RESUMO: A estrutura familiar brasileira de classe dominante traz, em sua formação, o 
modelo de uma sociedade patriarcal branca, cujo pai é tido como aquele que tem poderes 
absolutos sobre a esposa, filhos e agregados. Segundo Gilberto Freyre (2004, p. 65), a nossa 
sociedade brasileira foi organizada, econômica e civilmente, a partir do ano de 1532 e, ainda 
de acordo com o autor de Casa Grande & Senzala, esta sociedade colonial ficou estruturada 
da seguinte forma: ―[a] base, a agricultura: as condições, a estabilidade patriarcal da família, 
a regularidade do trabalho por meio da escravidão [...], incorporada assim à cultura 
econômica e social do invasor‖. 
A partir desse contexto, em que os lugares de dominantes e dominados já estavam 
claramente definidos, é que faço, aqui, o estudo sobre as personagens femininas negras 
selecionadas da prosa de Geni Guimarães e de Conceição Evaristo, nos contos "Jandira 
Morena‖, ―Histórias da Vó Rosária‖ (Cadernos Negros 4, de 1981) de autoria da primeira, e no 
romance Ponciá Vivêncio, de autoria da segunda. O corpus selecionado nos remete ao 
período escravocrata e patriarcal, época em que o homem julgava ter a posse da sexualidade 
feminina. Assim, o trabalho aborda, também, os desdobramentos dessa problemática na vida 
das mulheres negras na contemporaneidade. 
PALAVRAS-CHAVE: sociedade patriarcal; Conceição Evaristo; Geni Guimarães; gênero. 
  
O lugar da mulher no sindicato: o I Congresso da mulher metalúrgica (ABC Paulista) e 
os embates acerca da questão de gênero e luta política. 
Natalia Mendonça Conti (Mestranda – UFF) 
RESUMO: Nosso trabalho se situa no período entre 1977 e 1980, no ABC paulista, quando 
são agravadas as lutas econômicas e políticas na classe operária, seja por direitos como pelo 
fim da ditadura civil-militar. No fervilhar dessas movimentações, o setor feminino da classe 
trabalhadora e das metalúrgicas se destaca por reivindicações e questões particulares. 
Sendo sua auto-organização mediada por um espaço hegemonizado por uma política 
masculina, o sindicato, as metalúrgicas do ABC tinham restringida sua atuação nessa 
entidade. O I Congresso da Mulher Metalúrgica, datada de 1978 em São Bernardo do Campo 
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se apresenta como possibilidade organizativa e política e se insere como importante 
acontecimento que marca a vida política da base feminina dessa categoria profissional. 
PALAVRAS-CHAVE: sindicalismo; gênero; movimento operário; abc paulista. 
  
Prostituição e eugenia no México – o debate da Sociedad Mexicana de Eugenesia 
(1923-1940). 
Ma. Érica Isabel de Melo (Doutoranda – UFG) 
RESUMO: Entre 1926 e 1940, o exercício da prostituição era regulamentado no México, fato 
que provocou intensa polêmica acerca da pertinência de tal legislação para a sociedade e 
para o Estado. Um dos principais críticos a esse conjunto de leis foi a Sociedad Mexicana de 
Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza, uma instituição que buscava difundir e aplicar a 
eugenia naquele país. A Sociedad entendia que o exercício da prostituição comprometia as 
principais estratégias de seu projeto de melhoramento da saúde racial da população 
mexicana, como, por exemplo, a profilaxia das ―doenças venéreas‖ e a educação sexual 
higiênica e preparatória para a maternidade. Busca-se, neste trabalho, analisar o discurso 
dos eugenistas afiliados a essa instituição, a partir dos artigos publicados na Revista 
Eugenesia, periódico oficial da instituição eugênica citada, durante o período em questão. 
PALAVRAS-CHAVE: prostituição; eugenia; México. 
  
  
   
SESSÃO 6 – Sala 5 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Marcas do Cárcere em Mulheres Sentenciadas no Regime Penal do DF: uma 
experiência ressocializadora diante das práticas de violência simbólica e metaforização 
da cidadania. 
José Nildo de Souza (Pós-Graduado/Especialista – SEDF) 
RESUMO: Prática ressocializadora na Penitenciária Feminina do DF demonstrando a 
expressividade do corpo no cárcere – modos de ser e estar de mulheres presas. Analisa 
experiência de reinserção social em EJA. Chauí, Gregory, Foucault e Freire indicam a 
naturalização da violência simbólica e da metaforização da cidadania nas políticas públicas. 
Através da pesquisa participante realizou-se: vivências em aulas no presídio; estudos de 
gênero e processos histórico-culturais; modelo das políticas de reinserção das apenadas. 
Propõe experiência ressocializadora sobre a visibilidade do feminino no cárcere numa 
perspectiva de democratização do conhecimento acadêmico e científico - alcances 
psicossociais, intersetorialidade, autonomia e participação. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; ressocialização; violência simbólica; políticas públicas; 
educação nas prisões. 
 
A problemática da visita íntima no cárcere feminino. 
Mariana Costa Guimarães (Mestranda – UFG) 
RESUMO: A diferença de critérios utilizados para a concessão do direito à visita íntima nos 
estabelecimentos prisionais reafirma uma cultura discriminatória no momento em que os 
encontros íntimos são facilitados para homens presos e dificultados para as mulheres em 
situação de cárcere. Objeto de uma infinidade de preconceitos fora dos muros da prisão, a 
mulher vai encontrá-los, novamente, exacerbados no dia-a-dia dos presídios. A concessão 
desburocratizada da visita íntima às mulheres, e o efetivo exercício de tal direito, a partir de 
alterações sensíveis na moral e na legislação pertinente, deve ser vista como garantia de 
isonomia e elemento humanizador dentro de um ambiente tão hostil. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; cárcere; visita íntima. 



 
 

II COLÓQUIO DE ESTUDOS FEMINISTAS E DE GÊNERO:  
ARTICULAÇÕES E PERSPECTIVAS 

28 a 30 de maio de 2014 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB – DF) – MEMORIAL DARCY RIBEIRO 

 
 

54 
 

  
Notas sobre o filme Monster: Desejo Assassino. 
Ma. Elisa Matos Menezes (Mestre em Estudos da Mulher) 
RESUMO: O filme ―monster‖ (baseado em fatos reais) traz à tona várias questões de gênero 
e uma excelente reflexão sobre o sistema jurídico. Em primeiro lugar é relevante pensarmos 
sobre o termo ―monster‖. O que designa a personagem do filme como monstro? Serão os 
atos perpetrados por ela ou todas as subversões do dever ser ―mulher‖ que ela incorpora? A 
condenação a morte e o escárnio público da ―monstra‖ atribuída a personagem - que é uma 
extrapolação de vários aspectos do que uma mulher não deve ser – não é apenas uma 
condenação definida no âmbito jurídico. É principalmente, e, sobretudo um recado 
pedagógico para aquelas que pudessem vir a exceder ou subverter estes limites da 
feminidade. 
PALAVRAS-CHAVE: sistema jurídico feminino; sexismo; violência; mulheres. 
  
Papel social da mulher romana como um todo – Igreja Católica e sua participação. 
Pollyana Silva Brito de Oliveira (Mestranda – UnB) 
RESUMO: O artigo que venho apresentar, é o papel social da mulher ítalo-romana na 
sociedade com ênfase histórica na constituição da família no direito romano. A afirmação 
social-mundial que a mulher é um ser de sexo frágil, que apenas poderá exercer tarefas do 
lar e da maternidade, provém já do Direito Romano. O artigo instiga a realidade do homem e 
da mulher na sua totalidade, citando grandes estudiosos na área. A influência do modo de 
pensar do grupo dominante no Direito inegável. A mulher como sempre teve afastada do 
poder. E é nesse ponto que quero dar ênfase. Citando Noberto Bobbio, geralmente é essa a 
postura dos que estão no poder. A família romana era um organismo religioso, social, 
econômico e, sob certo aspecto, até militar, reunido debaixo da autoridade de um 
paterfamilias vivo: era a família iure comnnmi. Seus aspectos mais característicos centravam-
se no domus e na religião, de sorte que, em síntese, se pode definir a expressão família 
romana como "um grupo de pessoas sob o mesmo lar, que invocava os mesmos 
antepassados‖. 
PALAVRAS-CHAVE: mulher; Itália; Roma; Europa; família; igreja. 
  
Entre Rotas e Cartografias: Os desafios da “interseccionalidade de gênero” nos 
estudos migratórios. 
Glória Maria Santiago Pereira (UCB) 
Benedito Rodrigues dos Santos (UCB) 
RESUMO: A intensidade dos fluxos migratórios na atualidade produz novas configurações 
socioculturais, suscita discussões que desafiam ideias a priori sobre nação, temporalidade, 
identidade, gênero e raça. Nesse sentido, este trabalho discute as convergências e 
dissonâncias que envolvem o uso da interseccionalidade de gênero como eixo de análise no 
contexto migratório. Analiso alguns debates atribuídos à articulação de gênero no cenário das 
políticas migratórias no âmbito internacional e nacional. Além disso, enfatizo o lugar das 
teorias feministas e do pensamento pós-colonial para a difusão da transversalidade de 
gênero nos estudos migratórios. Neste caso, utilizo as críticas desenvolvidas pela 
antropóloga Adriana Piscitelli e a pensadora Avtar Brah para pensar sobre o ―mau uso‖ da 
interseccionalidade de gênero como ferramenta de análise dos múltiplos discursos acerca da 
diferença nos processos migratórios. 
PALAVRAS-CHAVE: interseccionalidades; migração; gênero; alteridade. 
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Marcas de segregação e discriminação: „nasceram‟ mulheres e se „fizeram‟ migrantes. 
Delia Dutra (UnB/PND/CAPES). 
RESUMO: A presente comunicação propõe analisar a experiência vivida por mulheres 
migrantes em seis países diferentes centrando a reflexão na dimensão do trabalho no 
contexto do processo migratório internacional. Tomando como ponto de partida a perspectiva 
das próprias protagonistas - paraguaias no Brasil, brasileiras nos Estados Unidos, haitianas 
na República Dominicana, colombianas no Equador, filipinas na Itália e nicaraguenses na 
Costa Rica -, busca-se identificar dificuldades enfrentadas no que refere à vida profissional 
dessas mulheres. Parte-se do entendimento de que a migração pode ser vista como uma 
alternativa para escapar de situações de pobreza e exclusão do mercado de trabalho no país 
de origem. Contudo, a pesquisa aponta que a migração feminina internacional reforça o 
fenômeno da segregação no mercado de trabalho, pois restringe às migrantes a 
determinadas tarefas tradicional e culturalmente atribuída às mulheres de origem social 
pobre. (Pesquisa desenvolvida para o CSEM - Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios, 
entre 2012 e 2013 e financiada por essa instituição) 
PALAVRAS-CHAVE: mulheres migrantes; trabalho; segregação ocupacional. 
  
O estado da arte dos estudos interseccionais de gênero, trabalho e representações 
sociais. 
Maria Lúcia Vannuchi (UFU). 
RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar um levantamento de estudos e pesquisas, 
artigos e outros materiais oriundos de fontes selecionadas, que abordam a 
interseccionalidade de gênero, trabalho e representações sociais, elaborado pelo 
GEPEGRES - Grupo de estudos e pesquisas de gênero: relações sociais, representações e 
subjetividades, de caráter interdisciplinar e aberto a diferentes matrizes interpretativas, 
vinculado ao INCIS – Instituto de Ciências Sociais da UFU – Universidade Federal de 
Uberlândia. A atividade em tela, que a comunicação livre propõe-se a apresentar, objetiva 
promover a reflexão e o debate sobre a produção científico-acadêmica acerca das relações 
sociais de sexo e de gênero nos espaços profissionais / ocupacionais, bem como acerca das 
representações sociais e subjetividades, aspectos simbólicos da realidade objetiva de tais 
relações sociais. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; trabalho; representações sociais. 
 
 
   
SESSÃO 7 – Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
SEMPRE MAIS ACIMA, SEMPRE MAIS ALÉM: a Academia Literária Feminina do Rio 
Grande do Sul como um projeto em (trans)formação no campo de possibilidades da 
Porto Alegre das décadas de 1940 a 1970. 
Camila Albani Petró (Mestranda – UFRGS). 
RESUMO: O trabalho tem como objeto a Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul 
(ALFRS), fundada em Porto Alegre em 1943 e que segue em atividade na cidade. 
Inicialmente, analisou-se a criação da instituição tendo como questionamento central o 
projeto pretendido e possível de ser construído pelas fundadoras, tomando a Porto Alegre da 
década de 1940 como um campo de possibilidades. Pretendeu-se compreender como se 
estruturou esta academia e quais foram suas características iniciais, fazendo um estudo das 
biografias das fundadoras e da atuação que lhes foi permitida tendo em vista as dimensões 
de gênero e de espaço para as práticas intelectuais. Atualmente a pesquisa busca pensar a 
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atuação das mulheres intelectuais em Porto Alegre e no Brasil a partir da ALFRS e de suas 
relações (1943-1970). 
PALAVRAS-CHAVE: Academia Feminina do Rio Grande do Sul (ALFRS); gênero; 
intelectuais; mulheres; Porto Alegre (RS). 
  
A Presença feminina no O Almanaque da Parnaíba: rastro e memória. 
Rafaela Cardoso Silva (Mestranda – UESPI). 
Dra. Algemira de Macedo Mendes (Doutora/Orientadora - UESPI) 
RESUMO: Deste o século XIX. As mulheres começaram a contribuir, mesmo que 
timidamente com seus escritos na imprensa piauiense, a exemplo de outros estados 
brasileiros. Um exemplo disso é caso da escritora Luiza Amélia de Queiroz que além de 
publicar em jornais piauienses como o telefone, publicou também no almanaque de 
lembrança luso brasileiro em 1856, conforme demonstra Mendes(,2009). O exemplo de Luiza 
Amélia propagou-se pelo estado. Em Parnaíba-Pi, além dos periódicos existente como A 
Propaganda, Gléba, A voz da Parnaíba, outros foram fundados, como o Almanaque da 
Parnaíba em 1924 que congrega uma miscelânea de textos. Várias Mulheres publicaram 
neste periódico, em especifico pretende-se analisar os textos de Luíza Amélia de Queiroz, 
Fernanda Montenegro e Alda Cunha a luz da crítica feministas e fundamentado em autores 
como: Buitoni (1998), Zinani (2013), Duarte (2012), dentre outras. Com isso espera-se 
contribuir para os estudos literários e de gênero do Piauí. 
PALAVRAS-CHAVE: almanaque; Parnaíba; literatura; mulher piauiense; gênero. 
  
A contribuição de Júlia Lopes de Almeida à História do feminismo no Brasil (1896-
1934): uma proposta de pesquisa. 
Me. Deivid Aparecido Costruba (Doutorando – UNESP). 
RESUMO: A proposta deste texto é apresentar o estudo, em nível de doutorado, acerca da 
militância feminino/feminista de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934). Por meio da análise da 
produção bibliográfica e periódica da escritora, procurar-se-á desvendar as posições 
feministas e/ou femininas desta, além de destacar sua importância na seara intelectual do 
período. Sabe-se também, que a literata teve grande influência do pai e do marido em sua 
vida intelectual e ficou muito conhecida por preconizar uma espécie de feminismo burguês, 
segunda a historiografia tradicional. Assim como Miriam Moreira Leite analisou a vida e obra 
de Maria Lacerda de Moura, em sua já conhecida tese, Caminhos de Maria Lacerda de 
Moura: Contribuição à História do Feminismo no Brasil, buscar-se-á na referida obra um 
aporte metodológico para analisar Júlia Lopes de Almeida sob a luz da questão feminista e 
de gênero. Além disso, outra investida da pesquisa é se desvencilhar dos rótulos atribuídos à 
escritora, além apontar a contribuição de Júlia Lopes de Almeida à História do Feminismo no 
Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Júlia Lopes de Almeida; gênero; feminismo. 
  
Espaços femininos nas narrativas de Júlia Lopes de Almeida. 
Ma. Cinara Leite Guimarães (UFPB) 
RESUMO: Indo na contramão de pesquisas acadêmicas que se limitam a enfocar a 
representação de mulheres brancas, burguesas e/ou da aristocracia, nas obras de Júlia 
Lopes de Almeida, propomos uma análise do romance Memórias de Marta (1899) e de contos 
reunidos na coletânea Ânsia eterna (1903), onde ganham destaque mulheres que ocupam 
diferentes espaços da sociedade, mulheres pobres, velhas e/ou negras, que não se inserem 
no ideal feminino cultuado nas políticas de fundo positivista e higienista em voga na 
passagem do século XIX ao XX. Tais obras demonstram uma produção literária que vai além 
daquela descrita por Afrânio Peixoto (1940) como ―sorriso da sociedade‖, trazendo 
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questionamentos acerca da independência feminina e contradizendo, de certo modo, o 
discurso da autora em manuais como Livro das noivas (1896) e Livro das donas e donzelas 
(1906). 
PALAVRAS-CHAVE: Júlia Lopes de Almeida; mulheres; espaço feminino. 
  
Presença feminina na liderança neopentecostal: as profetisas do Espírito Santo e 
novas formas de adesão religiosa. 
Ana Cândida Pena Vieira Pinto (Mestranda – UnB) 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo observar a diversidade atual do pentecostalismo 
brasileiro e as transformações pelas quais passou como movimento, considerando o 
processo constante de ruptura e reagrupamento de novas igrejas. A partir da observação de 
outros espaços religiosos, que não o templo institucionalizado, busca-se entender as 
diferentes formas de adesão religiosa em um contexto de pouca disciplinarização doutrinária, 
assim como o surgimento de lideranças carismáticas e seus diferentes níveis de 
burocratização. Neste contexto os ‗dons do espírito‘ são moeda de legitimação espiritual e 
terrena, especialmente para mulheres que buscam nestes espaços uma proeminência 
dificilmente encontrada nas grandes congregações cristãs. 
PALAVRAS-CHAVE: neopentecostalismo; diversidade religiosa; profetas; montes de oração. 
  
Ivone Gebara: feminismo teológico e sua apropriação pela Pastoral da Mulher 
Marginalizada. 
Ma. Paula Faustino Sampaio (UFMT) 
RESUMO: Ivone Gebara é uma mulher, feminista, brasileira, teóloga, filosofa e freira que atua 
com o feminismo teológico dentro da Igreja Católica. Autora do livro ―A Mobilidade da Senzala 
Feminina, São Paulo, Ed. Paulinas, 2000‖ escreveu mais trinta livros tratando sobre a 
condição de vida e as lutas das mulheres. O pensamento de Ivone Gebara constitui 
importante fundamentação teórica para a Pastoral da Mulher Marginalizada. Nesta 
comunicação, objetivamos mostrar o pensamento de Ivone Gebara sobre feminismo, 
mulheres e condição social na obra ―A mobilidade da Senzala Feminina‖ e as formas de 
apropriação deste discurso pela Pastoral da Mulher Marginalizada no município de 
Rondonópolis, MT, discutindo a relação entre feminismo e pensamento católico, bem como 
suas confluências e incongruências, destacando e localizando o pensamento desta feminista 
no âmbito da História do Feminismo no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Ivone Gebara; feminismo; Pastoral da Mulher Marginalizada. 
  
O feminismo velado no Recanto muriano. 
Ana Júlia Poletto (UCS). 
RESUMO: Os contos da agora Nobel, Alice Munro, trazem à tona discussões sobre as visões 
do mundo feminino. Na aparente submissão da personagem do conto ―Recanto‖, incluído na 
última obra de Munro lançada no Brasil (Vida Querida, 2013), narrativa que se passa na 
década de 70, nos permite entrelaçar literatura e correntes feministas, de forma a criar, em 
suas leitoras, a consciência dos discursos que tomam forma nas construções de gênero. A 
leitura como forma de desconstrução desses modelos pré-fabricados nos permite ampliar o 
espaço de debates feministas, dando voz a outras silenciosas formas de expressão. Num 
diálogo entre Canadá e Brasil, década de 70 e momento atual, a leitura de Munro pode trazer 
um percurso feminista bastante importante, revisitando algumas teóricas do feminismo e 
alguns debates sobre o gênero. A leitura consciente e desperta, o ―ler como mulher‖ que 
Jonathan Culler ressalta, ou até mesmo a simples constatação das representações correntes 
da mulher na literatura mundial, podem fornecer material bastante interessante para a 
ampliação dos espaços de debate sobre a questão do feminino, e quais são as estratégias 
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para uma subversão que só pode ocorrer no interior do discurso (FOUCAULT), ou como 
gostaria Judith Butler, ―gênero não é algo que somos, mas algo que fazemos‖ (citado por 
Sara Salih). 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; questões de gênero; Alice Munro; leitura feminina. 
  
  
  
  

29/05 – 13:40 às 16:00hs. 
   
 
SESSÃO 1 – Sala 24 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
“Joga nota cem que ela vem”: uma representação da linguagem e da sexualidade 
feminina. 
Wellington Pereira Santos (UFRB). 
RESUMO: Buscando identificar se a partir da condição de classe se há uma representação 
diferenciada sobre as letras de músicas, bem como compreender e demarcar a relação ente 
discurso e corpo na formação das identidade sexual das jovens negras. A presente pesquisa 
é uma ampliação do trabalho de conclusão de curso. Agora a investigação permeia em 
estudar jovens universitárias, no sentido de traçar um parâmetro ou perfil de jovens mulheres, 
tendo faixa etária de 19 à 27 anos e que se classifiquem entre pretas ou pardas, no sentido 
de interpretar como a linguagem constrói as identidades sexuais destas jovens no sentido de 
entender como classe, raça e gênero se cruzam, portanto trago como objetivo compreender 
os significados atribuídos a sexualidade feminina negra através da análise do discurso de 
letras de músicas, bem como a percepção das jovens sobre a mesma. Estudar sexualidade é 
suscitar reflexões e dialogar com as representações dos sujeitos, nesta perspectiva busca-se 
entender como os diversos grupos sociais manifestam e representam a sexualidade. O que 
pode ser refletido como algo cultural cujo o discurso sobre sexualidade varia de sociedade 
para sociedade, o que vai distinguir do que cada sociedade através da cultura dos novos 
arranjos pensam sobres sexualidade e como cada gênero vivencia a mesma. Podemos então 
nos remeter Foucault, que em História da sexualidade traz átona questões que envolvem a 
construção da mesma e da linguagem, Thomas Laquer, contribuiu para os estudos sobre 
sexualidade ao trazer questões referentes ao corpo feminino ao fazer referência ao orgasmo 
de como as mulheres poderiam ter uma maior liberdade, não somente no ato sexual mas na 
busca de emprego na organização da vida. Deste modo a linguagem se apresenta como 
fenômeno social representado por diferentes grupos vivenciado conforme o contexto social e 
cultural de cada sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: linguagem; gênero; sexualidade. 
 
Homofobia: Uma análise da formação sócio histórica na reprodução do preconceito. 
Ma. Valdenízia Bento Peixoto (UnB) 
RESUMO: A homofobia ocupa um crescente espaço na sociedade contemporânea tanto no 
que tange ao seu desvelamento, quanto a organização dos movimentos LGBT e ainda aos 
investimentos do poderes estatais para combater tal violência. Compreender teoricamente os 
elemento que envolvem a homofobia no Brasil requer um entendimento da raiz formadora da 
sociedade, em suas dimensões histórica, social e política. O Brasil é um país que privilegia 
relações fundadas no machismo, no patriarcado e no racismo, assim a vinculação entre a 
formação sócio histórica brasileira e a compreensão do preconceito é algo com estreitas 
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relações. É fundamental para a exploração da problemática, evidenciarmos a contradição do 
Estado, que embora tenha uma tímida ação política contra a homofobia, mostra-se 
continuamente como violador da laicidade constitucional. É necessário ampliar tal debate 
para garantir o respeito irrestrito à diversidade e a liberdade sexual. 
PALAVRAS-CHAVE: preconceito; homofobia; direitos sociais. 
  
O olhar do ex-cárnio: a epistemologia da violência em Herbert Daniel. 
Felipe Areda (Mestrando – UFSC). 
RESUMO: O livro de 1984 Meu Corpo Daria um Romance de Herbert Daniel nasce a partir do 
confronto com o olhar. Seu enredo se dá entorno de uma cena de 11 minutos, nos quais 
Daniel lida com o olhar e o escárnio dos passageiros após entrar em um ônibus na 
madrugada de Copacabana logo após despedir-se com um beijo em seu namorado. É diante 
da necessidade de uma resposta à violência desses olhares que a narrativa se tece. Este 
trabalho, estabelecendo um diálogo das teorias feministas da mirada masculina (male gaze) 
com essa narrativa, debruça-se sobre as relações entre o olhar, a categoria sexo, as noções 
de corpo, a epistemologia e a violência no que Daniel chama de ―olhar do ex-cárnio‖, 
compreendendo-o como elemento revelador do regime de opressão que ele nomeou de 
―ideologia do massacre‖. 
PALAVRAS-CHAVE: homofobia; violência; epistemologia; mirada masculina; Herbert Daniel. 
  
A ansiedade da definição: a dúvida como estratégia queer em Deixei ele lá e vim, de 
Elvira Vigna. 
Ma. Mariana de Moura Coelho. 
RESUMO: Esta fala aborda o romance Deixei ele lá e vim (2006), de Elvira Vigna, para refletir 
a respeito do narrador suspeito como estratégia queer com o objetivo de repensar a abjeção 
do corpo não heteronormativo. Por trás do enredo policial, depara-se com a incerteza de 
quem fala, mas com a certeza de que é preciso falar. Ao contar o que sabe acerca de um 
assassinato, a narradora – que o leitor sabe ser do gênero feminino, mas não pode afirmar 
tratar-se de uma mulher ou uma transexual – se esquiva de uma pretensa verdade sobre si e 
o crime num discurso tão escorregadio quanto as relações de poder e violência das quais faz 
parte. Pretende-se pensar como a dúvida que se instaura por trás da fala velada vem da 
impossibilidade de a narradora expressar-se em conformidade com a heteronormatividade. 
PALAVRAS-CHAVE: teoria queer; narrador suspeito; heteronormatividade. 
  
Casamentos cristãos entre Botocudos no século XIX: dispositivos de controle da 
sexualidade indígena. 
Me. Teófilo Carlos de Oliveira (UnB) 
RESUMO: O Estudo propõe uma análise da obra missionária cristã dos frades capuchinos, 
enviados ao Vale do Mucuri pelo Estado imperial brasileiro, com o objetivo de promover a 
civilização das populações originárias. Destaco os sacramentos católicos dos casamentos 
realizados por estes frades, entre os indígenas da região, como dispositivos de controle sobre 
a sexualidade dos povos botocudos, controle que incidiu de forma contundente sobre as 
mulheres indígenas do Aldeamento de Itambacuri. Através dos casamentos interétnicos, os 
frades capuchinos tentaram controlar as relações entre os sexos dos indígenas, visando 
aniquilar a prática da poligamia, vista como ameaça ao projeto de cristianização e 
―civilização‖ dos indígenas. Com estes casamentos nos moldes cristãos, os frades 
capuchinhos buscaram a implantação do sistema sexo-gênero entre os índios botocudos do 
Vale do Murici no final do século XIX.  
PALAVRAS-CHAVE: Casamentos; mulheres; botocudos; cristianismo; sexualidade. 
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A representação da personagem feminina no conto “Você não acha que esfriou?”, de 
Lygia Fagundes Telles. 
Pollianna de Fátima Santos Freire (UnB). 
RESUMO: O conto ―Você não acha que esfriou?‖ da autora Lygia Fagundes Telles, 
compilado na coletânea A noite escura e mais eu, publicada em 1995, traz como personagem 
principal Kori, representada como uma mulher submersa em uma crise de valores humanos 
que questiona a hipocrisia dos princípios burgueses sob os quais foi criada e que, 
consequentemente, levaram-na a vivenciar o drama que impulsiona a narrativa. Nessa 
perspectiva, pretendemos, a partir de um diálogo entre literatura e sociedade, observar sob 
quais valores e padrões foi delineada a personagem feminina que, na narrativa, aparece 
como uma mulher que vivencia conflitos familiares, conjugais, sexuais e afetivos. Também 
tentaremos identificar quais estratégias literárias foram utilizadas para enriquecer o enredo e 
delinear uma personagem de contornos tão imprevisíveis e envolventes. 
PALAVRAS-CHAVE: Lygia Fagundes Telles; representação; personagem. 
  
Investigando um perfil: representações da mulher detetive na literatura policial 
contemporânea inglesa e norte-americana. 
Ma. Nina Ridd (UnB) 
RESUMO: O trabalho investiga as representações da personagem feminina detetive na 
literatura nas obras de quatro escritores de língua inglesa da contemporaneidade. A literatura 
policial foi até pouco tempo atrás terreno masculino, tanto em termos de autoria, como em 
termos de representação. Recentemente, mulheres passaram a figurar como autoras e 
protagonistas das narrativas e dos enredos da ficção policial. A pesquisa estuda o gênero 
policial historicamente, enquanto examina a ótica feminina em terreno literário 
tradicionalmente dominado por homens. Os resultados são diferenças discursivo-ideológicas 
nas representações das mulheres detetives entre autores e autoras contemporâneos de 
ficção policial no mundo anglo-saxônico, o berço da ficção policial. 
PALAVRAS-CHAVE: representação; literatura policial; estudos de gênero; estudos culturais. 
  
  
  
SESSÃO 2 – Sala 5 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Feminilidade no ambiente escolar: um olhar interseccional para o desempenho escolar 
de meninas negras. 
Jaqueline Aparecida Barbosa (UFG). 
RESUMO: O discurso corrente apregoa que as relações de gênero no interior da instituição 
escolar são um importante fator explicativo da desvantagem educacional dos meninos em 
relação às meninas, que foram beneficiadas pela reversão do hiato de gênero na educação. 
No entanto, tal discurso sobre o sucesso escolar feminino oculta a diferença intra-gênero que 
se estabelece entre meninas negras e brancas. Neste sentido, considerando a situação 
específica das meninas negras, discutiremos a situação de dupla (e em alguns casos, tripla) 
discriminação sofrida por elas no âmbito educacional, partindo do pressuposto de que a 
visibilização da situação educacional dessas crianças poderá contribuir para a construção de 
uma sociedade mais justa, que de fato considere e valorize diferenças. 
PALAVRAS-CHAVE: desigualdade intra-gênero; escola; desigualdade; discriminação social. 
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Mulheres e seus deslocamentos: o espaço urbano em uma análise de gênero e raça. 
Maria Cristina Maciel (Mestranda – UnB). 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo fazer uma reflexão sobre a ocupação da 
mulher negra no espaço urbano a partir das obras literárias Ponciá Vicêncio, de Conceição 
Evaristo e As Mulheres de Tijucopapo, de Marilena Felinto, tendo em vista que o espaço 
urbano domina o espaço literário, refletindo as transformações ocorridas na população do 
Brasil, a partir de 1960. A ocupação do espaço urbano será problematizada a partir das 
categorias de gênero e raça. A mulher, ao longo da história, foi silenciada diante de uma 
cultura patriarcal que desenhou um quadro de inferiorização para ela, condenando-a ao 
sepulcro da invisibilidade. Ainda se observa que para a mulher conquistar seu espaço na 
sociedade, é necessária uma negociação diária, pois ainda sentimos a herança do 
patriarcado nas relações de gênero, que subalternizam a mulher, por exemplo, nos salários 
mais baixos que o dos homens, na violência doméstica. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; raça; espaço urbano. 
  
Rio, 40 Graus: Representações das mulheres negras no filme de Nelson Pereira dos 
Santos (1955). 
Renata Melo Barbosa do Nascimento (Mestranda – UnB) 
RESUMO: Discutir as representações das mulheres negras difundidas no filme Rio, 40 Graus 
(1955) de Nelson Pereira dos Santos; a luz dos estudos feministas e pós-coloniais, bem como 
os sentidos, significados e implicações políticas e suas subjetividades. Ter em vista o Cinema 
enquanto Tecnologia de Gênero que atua nos processos de construção dos imaginários, no 
que tange as relações raciais e de gênero em nossa sociedade. Considerando aspectos que 
envolvem o trabalho, a maternidade e a sexualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: cinema; gênero; raça; mulheres negras. 
  
Expressão estética negra na escola: pertencimento e estereótipos. 
Ma. Denise Maria Soares Lima (Doutoranda – UCB). 
RESUMO: Este recorte de pesquisa qualitativa analisa a presença de procedimentos 
discriminatórios no cotidiano escolar, particularmente em relação à estudante negra. As 
entrevistas semiestruturadas realizadas com docentes da rede pública do Distrito Federal, 
indicam a presença marcante de conflitos raciais vividos pela expressão do corpo e do cabelo 
das alunas negras na escola. Em razão disso, emerge a imposição de um ideal estético 
regido pelo padrão liso que fomenta a alienação e impregna o discurso docente. Tais 
situações reforçam a necessária e urgente interferência de educadores como promotores de 
mudança social no combate a estereótipos raciais na promoção de formação de educadores 
para a educação das relações étnico-raciais. 
PALAVRAS-CHAVE: estereótipos; expressão estética negra; discriminação racial. 
  
O contexto escolar e suas possíveis implicações na construção da identidade de 
gênero na Educação Infantil. 
Ma. Francisca Josélia Inocêncio de Lima (UFC) 
RESUMO: Este trabalho busca fazer uma discussão sobre a presença das marcações de 
gênero no contexto escolar e suas possíveis implicações na construção da identidade de 
gênero em crianças da educação infantil. Para tanto, nos utilizaremos dos estudos sobre 
identidade (Hall, 2000; Silva, 2007, 2000), gênero (Louro, 2008, 2000; Perrot, 2006; 
Scott,1996), infância (Sarmento, 2005, 2004, 2002) e sobre o brincar (Costa, 2012, 2007; 
Brougère, 2004, 2002; Elkonin, 1998). De cunho qualitativo, inspirada na abordagem 
etnográfica, a presente pesquisa de doutorado em andamento realizou observações iniciais 
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da rotina de uma creche da periferia de Fortaleza. As observações mostram que as 
marcações de gênero perpassam o espaço escolar, as práticas docentes e as brincadeiras 
infantis. Desse modo, as crianças, no contexto das práticas lúdicas, elaboram sentidos que 
incidem na construção da identidade de gênero. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; educação infantil; identidade. 
  
Curso de Formação de Multiplicadores em Gênero, Educação e Desenvolvimento: da 
construção teórica a implementação da produção acadêmica. 
Maria do Socorro da Silva (Especialista – IFRN) 
RESUMO: O texto trata da experiência desenvolvida no IFRN, com o objetivo de capacitar 
Multiplicadores de organizações públicas, nos diversos níveis, que atuam com o programa 
Mulheres Mil e demais programas de inclusão de mulheres da rede pública nas temáticas de 
gênero, cidadania e Desenvolvimento. A temática é muito importante e necessária, visto que 
o IFRN comprometido com a política de inclusão social e promoção da cidadania promove o 
curso, que tem por objetivo capacitar servidores, gestores, docentes e outros profissionais 
interessados a respeito da garantia dos direitos das mulheres, da equidade étnico-racial, de 
gênero e da valorização da diversidade e seu papel como multiplicadores desses aspectos, 
contribuindo para que as instituições públicas sejam espaços de promoção e valorização das 
diversidades que enriquecem a sociedade brasileira, não reproduzindo preconceitos. 
Oportunizando formar profissionais comprometidos com a formação cidadã e política deste 
segmento de mulheres nas referidas temáticas. Pensar na temática de gênero e nas suas 
relações na sociedade, têm se mostrado como um indicativo e uma necessidade premente 
nos espaços institucionais formativos, principalmente no campo educacional, onde se 
conquistas mais espaços de legitimidade e relações políticas, onde se percebe cada vez mais 
implementarmos espaços de diálogos formativos sobre esta temática. Conforme Camurça, 
―Sabemos que os conceitos e as ideias não são algo neutro, uma abstração distante da 
realidade, mas sim, que são frutos de processos sociais e reveladores do cotidiano e da ação 
política dos sujeitos da nossa sociedade. (Camurça, 2004). Desta forma a presente proposta 
cumpre a finalidade de socializar as experiências vivenciadas no curso de formação de 
Multiplicadores de organizações públicas, nos diversos níveis, que atuam com o programa 
Mulheres Mil e demais programas de inclusão de mulheres da rede pública nas temáticas de 
gênero, cidadania e Desenvolvimento. Promover a formação em gênero no campo 
educacional é muito importante e necessário, visto que o IFRN comprometido com a política 
de inclusão social e promoção da cidadania promove o curso , que tem por objetivo capacitar 
servidores, gestores, docentes e outros profissionais interessados a respeito da garantia dos 
direitos das mulheres , da equidade étnico-racial, de gênero e da valorização da diversidade 
e seu papel como multiplicadores desses aspectos, contribuindo para que as instituições 
públicas sejam espaços de promoção e valorização das diversidades que enriquecem a 
sociedade brasileira, não reproduzindo preconceitos. Oportunizando formar profissionais 
comprometidos com a formação cidadã e política deste segmento de mulheres nas referidas 
temáticas. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo: gênero; direitos das mulheres; educação. 
  
Colonialidade nos livros didáticos de educação do campo: imagens de gênero e raça. 
Dra. Rosana Medeiros de Oliveira (Pós-Doutoranda - UnB) 
RESUMO: A pesquisa que irei apresentar busca entender as imagens curriculares instituídas 
pelos livros didáticos do Programa Nacional dos Livros Didáticos do Campo do Ministério da 
Educação, e apontar como saber e poder se articulam. Nos livros, a ordenação das imagens, 
dos textos, das formas de perguntar, assim como a seleção do que faz parte da paisagem do 
possível/visível indicam posições (geo)(sexo)políticas sobre o que deve ser conhecido. Ainda 
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que seja difícil falar em retóricas e imagéticas hegemônicas nos livros, a colonialidade, o 
racismo, o sexismo se fazem presentes. Por meio da análise de um estudo de caso, buscarei 
apresentar campos de sentidos curriculares que atualizam horizontes racistas e sexistas em 
uma retórica que se pretende politicamente correta. Como discutirei, os discursos 
politicamente corretos são clichês da diversidade, esvaziados de densidade transformadora. 
PALAVRAS-CHAVE: colonialidade; sexismo; racismo. 
 
 
   
SESSÃO 3 – Sala 18 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Conversando sobre Gênero e Sexualidade no Conselho Regional de Psicologia 9° 
Região. 
Dra. Cristina Vianna Moreira dos Santos (UNIP/GO). 
Mayk Diego Gomes da Gloria (Especialista – Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia) 
RESUMO: O presente relato é resultado da experiência de trabalho desenvolvido no Grupo 
Temático de Gênero e Sexualidade do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região-Goiás 
(CRP-09), entre os meses de setembro de 2012 a março de 2014. O Grupo Temático de 
Gênero e Sexualidade foi criado com o objetivo de orientar a categoria de profissionais de 
Psicologia, bem como responder as demandas sociais que chegavam ao CRP-09 em relação 
a prática psicológica envolvendo temáticas de sexualidade e gênero. O objetivo deste relato é 
contar a experiência realizada nos encontros sistemáticos que ocorreram, problematizando o 
lugar da Psicologia como ciência e profissão, e contribuindo com a orientação ao profissional, 
ressaltando seu compromisso ético-político e em consonância com os Direitos Humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: psicologia; gênero; sexualidade. 
  
Psicologia e perspectiva feminista: produção de conhecimento, prática e programas de 
prevenção em saúde mental. 
Ma. Cláudia de Oliveira Alves (UNIP/GO) 
Dra. Gláucia Ribeiro Starling Diniz (UnB) 
RESUMO: A clínica psicológica orientada pela perspectiva feminista e pelos estudos de 
gênero foi o alvo dessa pesquisa. Perspectivas feministas e os estudos de gênero 
adentraram a academia e provocaram revisões na forma de produção do conhecimento 
científico e de atuação prática em vários campos do saber. Um desses campos foi a 
psicologia. O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar e compreender a inserção da 
perspectiva feminista e dos estudos de gênero na área da psicologia clínica no Brasil. Foram 
realizados quatro estudos. O primeiro estudo discute como a perspectiva feminista e os 
estudos de gênero se inseriram no campo da psicologia clínica, em especial na psicoterapia. 
O segundo estudo investigou a inserção dos feminismos e dos estudos de gênero nas 
produções acadêmicas em psicologia no Brasil. Foi realizada uma revisão sistemática de 
literatura. Os dados apontam que ainda são muito poucos os estudos em psicologia que 
levam em consideração a perspectiva feminista ou incluem uma análise de gênero. O terceiro 
estudo consistiu na investigação de como psicólogas feministas brasileiras percebem sua 
formação e desenvolvem sua prática profissional. As falas de quatro psicólogas feministas 
revelaram que a inserção das questões de gênero e feministas na formação em psicologia, e 
no campo da psicologia clínica é incipiente. O quarto estudo buscou investigar se programas 
de prevenção em saúde mental no Brasil identificados através de revisão sistemática da 
literatura da área incluem problematizações feministas e de gênero. Os resultados apontaram 
que os programas de prevenção em saúde mental no Brasil não levam em consideração as 
problematizações feministas e de gênero. Os resultados dessa dissertação indicam que a 
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perspectiva feminista e os estudos de gênero estão inseridos de forma muito incipiente na 
psicologia clínica brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: perspectiva feminista; gênero; psicologia clínica; prevenção em saúde 
mental; prática feminista. 
  
Tempo de sensibilidade, a batida do coração: enquanto algumas masculinidades 
amam. 
Me. André Luiz Ribeiro Justino (PUC-GO) 
RESUMO: Este resumo tem como objetivo o estudo das narrativas afetivas de gênero, em um 
ambiente com proposta à recuperação de dependentes de amor e sexo, cujo nome é 
D.A.S.A. Este é um dos programas de 12 passos, inspirado na proposta dos Alcoólicos 
Anônimos, A.A, sendo o foco de pesquisa tanto os discursos produzidos pelo D.A.S.A. para a 
recuperação, quanto a vivência de seus participantes. 
PALAVRAS-CHAVE: D.A.S.A.; masculinidades; ―entre-lugares‖. 
  
“Hoje tenho mais firmeza nas minhas decisões”: os papéis de gênero nas narrativas de 
mulheres. 
Ma. Inara Linn Maracci (UnB) 
Dra. Maria Helena Fávero (UnB) 
RESUMO: O termo papéis sexuais passou a ser substituído por papéis de gênero nos 
estudos psicológicos, em resposta as influências socioculturais que direcionavam as pessoas 
a assumir certos papéis. Relatamos nesse estudo as concepções de papéis de gênero 
construídas por quatro mulheres brasileiras entre 37 e 55 anos, servidoras públicas federais. 
Solicitamos a redação de uma narrativa sobre suas vidas desde criança até a vida adulta. As 
narrativas foram tomadas como um texto e a proposição como unidade de análise. Obtivemos 
cinco aspectos: a referência à ausência do pai e do pai dos seus filhos; a queixa sobre o 
papel de provedoras; a minimização do seu valor pessoal e do apoio feminino recebido nas 
famílias e o foco no papel de mãe, em detrimento de outros papéis. Os resultados sugerem 
que: a construção de papéis de gênero femininos e o seu desempenho ainda fundamenta-se 
pelas ideologias da naturalização, do patriarcado e do mito do amor materno. 
PALAVRAS-CHAVE: papéis de gênero; narrativa bibliográfica; sociocultura; patriarcado. 
  
Feminismo e deficiência: uma aproximação necessária. 
Ma. Júlia Campos Clímaco (CNPq) 
RESUMO: O objetivo desse trabalho é abordar a deficiência como o termo que falta na 
ineterseccionalidade gênero, raça e classe; como uma construção social ao redor de uma 
ficção de corporeidade e funcionalidade ancorada em pressupostos de normalidade. Há 
pouca visibilidade e teorização da deficiência nas ciências sociais, inclusive pelas intelectuais 
engajadas com a desconstrução das normas em relação ao corpo hegemônico. A 
aproximação entre os estudos feministas e os da deficiência é fundamental, como na crítica à 
distinção entre deficiência e lesão: a crítica feminista da distinção entre sexo e gênero foi 
fundamental para propor que a lesão já é social e não a-histórica, natural e universal. Não 
existe deficiência biológica independente de uma estrutura social que a define, nomeia. São 
as mulheres, deficientes e cuidadoras, que tem colocado o foco nessa estrutura machista, 
racista, classista e capacitista. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; deficiência; capacitismo; estudos sobre deficiência. 
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SESSÃO 4 – Sala 4 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
Políticas de igualdade e mercado de trabalho: limites e potencialidades de planos de 
igualdade empresariais no Brasil e Espanha. 
Juliana Gomes Pontes (Eletrobras Eletronorte). 
RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi identificar os limites e as potencialidades dos 
planos de igualdade empresariais no Brasil e na Espanha, impulsionados por políticas 
públicas de igualdade. A comparação entre esses dois contextos permitiu identificar as 
principais estratégias e âmbitos de atuação das ações empresariais para combater as 
desigualdades de gênero, e possibilitou ainda uma melhor compreensão sobre os elementos 
das políticas públicas que favorecem ou limitam a promoção da igualdade de gênero no 
mercado de trabalho. Identificamos que os planos são uma boa estratégia para colocar em 
evidencia o debate sobre a igualdade nas empresas, para fortalecer a participação das 
mulheres na negociação coletiva e melhorar as condições de trabalho nas empresas. Mas a 
existência de barreiras comuns em determinados âmbitos indica que a igualdade de gênero 
ainda é um grande desafio para as políticas públicas. 
PALAVRAS-CHAVE: políticas de igualdade; mercado de trabalho; planos de igualdade; 
desigualdades de gênero; empresas. 
 
Ruptura ou afastamento? Análise da relação entre a economia doméstica atual e as 
ideologias de divisão sexual do trabalho da década de 1940. 
Me. José Carlos do Amaral Junior (Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana). 
RESUMO: A educação sempre foi um terreno fértil para as ideologias dominantes, 
principalmente para aquelas que reproduzem as condições de divisão sexual do trabalho. 
Assim, o curso de Economia Doméstica chama a atenção: introduzido no país na década de 
40, refletia um movimento de reprodução do modelo de família da época. Dessa maneira, 
este trabalho analisa a trajetória histórica da economia doméstica no país, refletindo se houve 
um afastamento ou ruptura com as ideologias do momento de sua criação. Pôde-se perceber 
que, apesar do esforço para adaptar às novas exigências de pensamento e do mercado de 
trabalho, tais cursos ainda carregam vestígios da época de sua implantação, naturalizando a 
mulher como responsável pelos saberes e ciências ―do lar‖. Estes resultados chamam à 
reflexão se, historicamente, a educação superior tem rompido com as reproduções das 
desigualdades ou silenciosamente corroborando para sua manutenção. 
PALAVRAS-CHAVE: economia doméstica; educação superior; gênero. 
  
Mundo do trabalho e capitalismo em crise: a quem será reservada a tarefa de cuidar? 
Ma. Marjorie Nogueira Chaves (Doutoranda – UnB) 
RESUMO: A recente crise econômica mundial resultou em mudanças significativas sobre a 
inserção das mulheres no mercado de trabalho. O aumento de ocupações para mulheres, 
tanto em países de capitalismo desenvolvido quanto em países ditos ―em desenvolvimento‖ 
como o Brasil, foi acompanhada de intensa precarização das relações de trabalho, 
configurando distintos arranjos da divisão sexual do trabalho e a necessidade de novos 
modelos de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar como a delegação de tarefas 
domésticas e de cuidados. O objetivo do presente trabalho é realizar uma breve discussão 
sobre as desigualdades de raça e classe reproduzidas na relação entre mulheres e o trabalho 
doméstico remunerado, conformando a racialização dos serviços de cuidados. 
PALAVRAS-CHAVE: divisão sexual do trabalho; delegação; trabalho doméstico; cuidados. 
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Representações femininas e trabalho doméstico em Domésticas, o filme, Fernando 
Meirelles e Nando Olival, 2001. 
Jéssyca Lorena Alves Bernardino (Mestranda – UnB) 
RESUMO: Essa comunicação trata das representações femininas e trabalho doméstico em 
Domésticas, o filme de Fernando Meirelles e Nando Olival, de 2001. O cinema é um dos 
meios de comunicação mais difundidos na contemporaneidade e consolidou-se como 
expressão artística e como indústria. Portanto, é meio privilegiado de difusão de 
representações sociais exercendo influência no imaginário das pessoas. Apesar de trazer 
como personagens principais as domésticas, o filme mostra-as dentro de arquétipos e 
caricaturas reafirmando imagens depreciativas e estereotipadas. Como é de conhecimento, a 
maioria das domésticas é negra e no filme evidenciam-se ainda representações negativas 
que associam raça e gênero permitindo abrir o leque de reflexão sobre pertinências históricas 
a despeito de seus direitos trabalhistas. 
PALAVRAS-CHAVE: história; mulheres; representações sociais; trabalho doméstico. 
  
Trabalho doméstico, educação e feminismos: desafios do contexto atual. 
Dra. Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU) 
RESUMO: O presente trabalho busca refletir sobre os desafios da construção da equidade de 
gênero, tendo em vista a manutenção de uma educação diferenciada para meninos e 
meninas, mesmo em contexto de propalada igualdade. A partir de ampla pesquisa de campo 
e bibliográfica sobre o trabalho doméstico observa-se uma articulação do mercado de 
trabalho e o ambiente doméstico para a manutenção da mulher como a responsável pelo 
cuidado com a família, as crianças, idosos, etc. Mulheres sobrecarregadas por múltiplas 
jornadas e cobranças, reproduzindo e/ou contestando discursos que fixam/naturalizam seu 
lugar. Nesse contexto importa refletir sobre como a produção feminista lida com o 
passado/presente dessas mulheres e seus contextos, (re)conhecendo o que as mulheres 
fizeram e, ao mesmo tempo, contribuindo para a desnaturalização do lugar da mulher. 
PALAVRAS-CHAVE: trabalho doméstico; educação; feminismos. 
  
O perfil das mulheres jovens que não estudam e não trabalham. 
Ma. Danielle Oliveira Valverde (CODEPLAN) 
RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar o perfil das jovens que não estudam nem 
trabalham (nem-nem) no Distrito Federal. Os dados da PNAD 2012 mostram que a maioria 
dos jovens nem-nem do DF é do sexo feminino (65,3%) e mais da metade destas é de jovens 
mães, proporção maior que o das jovens em geral. Observou-se que, enquanto pouco mais 
da metade dos homens nem-nem cuida de afazeres domésticos, 82,6% das mulheres 
realizam essa atividade. Os dados refletem o padrão das relações de gênero estabelecido na 
sociedade, em que a mulher é responsabilizada pelos cuidados no espaço privado, e o 
homem associado à imagem de provedor no espaço público. Isso também pode estar 
relacionado à insuficiência de políticas públicas que permitam a inserção da jovem/mãe no 
mercado de trabalho e progressão escolar. 
PALAVRAS-CHAVE: jovem nem-nem; gênero; educação; trabalho. 
  
Ser mulher policial – vivências de prazer e sofrimento de servidoras da Polícia 
Legislativa de uma instituição pública. 
Juliana Werneck de Souza (Câmara dos Deputados). 
RESUMO: Estudo exploratório que investigou, sob o referencial da Psicodinâmica do 
Trabalho e a perspectiva de gênero, a organização do trabalho, as vivências de prazer e 
sofrimento e a utilização de estratégias defensivas entre mulheres da Polícia Legislativa 
Federal. Os resultados apontaram vivências de prazer, relacionadas a satisfação, senso de 
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utilidade e sentido no trabalho e de sofrimento, evidenciado nas percepções de insegurança, 
vulnerabilidade ao risco, frustração e desvalorização. Houve variações na percepção de 
preconceito de gênero, sendo normalizada a necessidade de comprovarem sua competência 
e de ―conquistarem‖ seu espaço. Verificou-se o uso de estratégias individuais de defesa para 
lidar com o sofrimento, em que se destaca a virilidade, sua utilidade e frequência, pela 
natureza do trabalho policial e pelos estereótipos relacionados à profissão. 
PALAVRAS-CHAVE: psicodinâmica do trabalho; trabalho policial; gênero; prazer e 
sofrimento. 
  
  
SESSÃO 5  – Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB)  
 
A necessidade do simbólico na obra Los trabajadores de la muerte de Diamela Eltit. 
Prof.a Dra. Elga Pérez Laborde (UnB) 
RESUMO: Do universo dos excluídos nas histórias de transgressão e morte e seus dejetos, 
em torno de personagens que transitam no romance Los trabajadores de la muerte (1998) 
estruturado em dois capítulos e três atos, - como apelação à estrutura dramática que alcança 
tons de tragédia - tentamos resgatar a imagem da mulher em sua condição marginalizada nos 
diversos contextos da narrativa. Trata-se de uma poética que surge do monstruoso, da 
distorção das relações humanas nas quais predominam os sentimentos obscurecidos pelas 
violências física e psicológica, o horror do abandono, a lembrança do pai, a maternidade, a 
pobreza, a solidão, as urgências do ódio e do prazer na sexualidade. Medeia e Édipo estão 
como pano de fundo dos enigmas do discurso de Eltit, cujas estratégias e fragmentação 
oferecem um desafio para uma leitura pós-estruturalista. 
PALAVRAS-CHAVE: tragédia; fragmentação; violência; simbologia; contemporaneidade. 
  
A mulher à "luz" do machismo na obra O monstro de Sérgio Sant'anna. 
Yuri Augustus (Mestrando – UnB) 
RESUMO: A obra de Sérgio Sant ‗ Anna, autor brasileiro, é permeada de aspectos 
socioculturais na perspectiva crítica de gênero e de pós-modernidade artística. Tais 
elementos são perceptíveis no livro O monstro (1994) em que a autonomia e a reflexão das 
mulheres são expostas de maneira ora reflexiva ora cruel, uma monstruosidade, como o título 
sugere; isso traz uma perspectiva da desconstrução da concepção humana e de qualquer 
humanidade que possa ser constituída em tempos pós-modernos. A mulher, neste imbróglio, 
representa a parte mais frágil da relação social, por isso a que sofre mais e faz se pertinente 
um estudo da contemporaneidade e atemporalidade do autor e da obra. 
PALAVRAS-CHAVE: Sérgio Sant‘Anna; Gênero; pós-modernidade; machismo. 
  
A mulher como sujeito do desejo. 
Bárbara Taveira Fleury Curado (Mestranda – UnB) 
RESUMO: Esse trabalho pretende analisar a mulher contemporânea buscando sua 
constituição como ser histórico e cultural, para assim pensar os novos laços sociais, espaços 
e possibilidades de ser e estar no feminino. O objetivo é compreender a relação dessa mulher 
com si mesma e o mundo atual, para a partir daí questionar se a sociedade de hoje possibilita 
sua emergência como sujeito do desejo e se há espaço para o gozo feminino. À luz da 
psicanálise utilizar-se-á aqui do referencial teórico de Jacques Lacan (1972-73) para a partir 
da obra "Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres" de Clarice Lispector (1998), ao qual, 
plagiando o músico Caetano Veloso, a personagem experiencia a vida marcada pela "dor e a 
delícia" de descobrir quem se é, refletir-se sobre a existência da mulher do século XXI. 
PALAVRAS-CHAVE: mulher; gozo; sujeito de desejo; Clarice Lispector. 
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Carnes à mostra, corpos à venda: hipermercado e degradação do corpo feminino em 
“Mano de obra” e “Impuesto a la carne”, de Diamela Eltit. 
Ma. Juliana de Jesus Amorim Pádua (CMB). 
RESUMO: Quanto vale o corpo humano? Na lógica de mercado, os corpos são o elemento 
necessário na busca alucinada pela satisfação; a verdadeira moeda de troca, simulacro das 
realizações, possível apenas dentro de um consumismo desenfreado e alienante; o 
hiperconsumo da pós-modernidade. E é nesse espaço contingente que Diamela Eltit, autora 
chilena, estabelece jogos linguísticos e narrativos para revelar um mundo global que submete 
vidas à lógica perversa de modelos únicos e excludentes. No extremo e nas margens, 
desfilam corpos femininos e marginais. Nesse contexto, duas obras se destacam por 
desvelarem esse estado de opressão e de dor. Em ―Mano de obra‖, mulheres são ocupantes 
de um espaço globalizado degradante, o hipermercado. Já em ―Impuesto a la carne‖, os 
espectros femininos são seres errantes, que tentam sobreviver em espaços inóspitos. Assim, 
essas personagens resistem, persistem na complexa teia da existência; diluída no lugar-
comum de discursos esvaziados. 
PALAVRAS-CHAVE: hiperconsumo; Diamela Eltit; pós-modernidade; corpos femininos e 
marginais. 
  
Diálogos Transatlânticos e Transamazônicos: Um encontro de águas – Woolf, Bishop e 
as escritoras Amazônicas. 
Dra. Maria Aparecida de Oliveira (UFAC) 
RESUMO: A presente comunicação tem como objetivo explorar diferentes perspectivas sobre 
a Amazônia, a partir do olhar de três escritoras: Virginia Woolf, Elizabete Bishop e Regina 
Melo. Inicialmente, nosso olhar recairá sobre a obra de Virginia Woolf, The Voyage Out, 
observando como a escritora reconstrói o espaço ficcional de Santa Marina. Para tanto, 
utilizaremos uma perspectiva pós-colonial para compreender as posições anti-imperialistas da 
escritora. Em seguida, analisaremos como a Amazônia é retratada a partir do olhar da poeta 
Elizabeth Bishop em seus poemas sobre Santarém, no período em que ela viveu no Brasil. 
Finalmente, investigaremos como Regina Melo constrói e reconstrói o espaço amazônico em 
sua obra, em especial, analisaremos as representações da mulher nesse espaço. 
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia; ecofeminismo; representação do espaço feminino. 
  
Relações de gênero e patriarcalismo no romance “Cinzas do Norte”, de Milton Hatoum. 
Profa. Ma. Joanna da Silva (UFAM). 
RESUMO: Cinzas do Norte é a terceira obra publicada pelo autor brasileiro Milton Hatoum. 
Possui como cenário a cidade de Manaus, no Amazonas, contextualizando-se durante o 
Regime militar na década de 1960. Alícia é a principal personagem feminina, mulher de 
origem indígena que, após casar-se com um rico comerciante português, sente-se 
desajustada à sociedade patriarcal por não se submeter aos padrões de ideário masculinista 
daquela época, tornando-se assim, infeliz no casamento e discrimina por sua condição 
étnico-racial. Desta forma, este minicurso, que se direciona a acadêmicos de letras/literatura, 
propõem uma discussão acerca dos preceitos patriarcais, tendo como categoria de análise às 
relações de gênero, intersecçionadas às questões de classe social e etnia, a fim de apontar 
os ―arranjos‖ capazes de gerar, no meio familiar e social, complexas formas de subordinação, 
discriminação, exclusão e resistência feminina. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero e patriarcalismo; Cinzas do Norte; Milton Hatoum. 
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Quando a outra fala. 
Rosilene Silva da Costa (Doutoranda – UnB) 
RESUMO: O presente texto busca analisar o espaço de fala do sujeito feminino e as 
transgressões deste sujeito a partir do romance A pele do desejo de Benoíte Groult. A análise 
se dará pelo viés de gênero considerando os espaços de fala do outro, do diferente, daquele 
que esteve silenciado por muito tempo, por carregar no corpo as marcas que o distinguiam e 
subalternizavam. Assim, a partir de uma leitura embasada em Elaine Showalter, quando esta 
fala do território selvagem, analisaremos o que ocorre com o corpo e com a voz da mulher 
quando ela fala. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; corpo; mulher. 
  
  
  
SESSÃO 6 – Sala 3 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
 
  
A figuração de personagens femininas em Ponciá Vincêncio, de Conceição Evaristo, e 
Hibisco roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie. 
Maria Aparecida Cruz de Oliveira (UnB). 
RESUMO: Este trabalho se ocupará da verificação do modo como o espaço de resistência 
feminista é marcado nos romances contemporâneos Ponciá Vicêncio (2003), da escritora 
brasileira Conceição Evaristo, e Hibisco roxo (2012), da nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie. Pretende-se compreender a figuração de personagens femininas que abalam os 
quadros estáticos de referências sociais dadas ao seu gênero e classe social e avaliar o 
questionamento dos papéis de gênero construídos nas narrativas. 
PALAVRAS-CHAVE: deslocamento; identidade; resistência; Conceição Evaristo; 
Chimamanda Ngozi Adichie. 
  
Renegociando os papéis de gênero na literatura asiático-canadense. 
Maria do Rosário Silva Leite (UFPB). 
Profa. Dra. Liane Schneider (PPGL/UFPB). 
RESUMO: A renegociação dos papéis de gênero tornam visíveis as experiências de mulheres 
em constante embate às intempéries oriundas das posições hierárquicas e de poder, 
presentes nas mais diversas culturas. Segundo Joan Scott, o gênero é a primeira forma de 
dar sentido as relações de poder, sendo pois subsídio na construção das relações sociais. 
Observando, então, mais de perto a condição de mulheres migrantes, parte da chamada 
minoria visível em território canadense, verificamos que o núcleo familiar sul asiático tem por 
estrutura o patriarcalismo; e seus componentes, por sua vez, são agentes de socialização e 
transmissão da ‗tradição‘, cabendo ao núcleo feminino, mais especificamente, o papel de 
portadoras dos valores autênticos. Assim, numa releitura da posição feminina dentro do 
contexto indo-canadense é que nosso trabalho se volta para o romance da escritora, 
Gurjinder Basran, intitulado Everything Was Good-Bye (2010). 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; minoria; indo-canadense. 
  
O Feminino em In the eye of the sun, de Ahdaf Soeuif. 
Ma. Stefane Soares Pereira (Doutoranda – UFJF) 
RESUMO: Objetiva-se discursar a problemática do sujeito feminino na obra In the Eye of the 
Sun (2000), da autora egípcia Ahdaf Soueif. Assim como o feminino, O Oriente é entendido 
como uma região ―fraca‖. Uma vez que a protagonista Asya vivencia os espaços tanto 
ocidentais quanto orientais ela tem a oportunidade de partilhar de uma ideologia ocidental 
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que está em seu eu mas que não pertence às suas origens. A liberdade do Ocidente, porém, 
não faz com que a personagem deseje permanecer longe do Egito. O retorno à terra natal é 
seguido de um desejo de levar às mulheres de seu país um conhecimento negado a elas. O 
debate sobre o feminino será embasada por obras como A face Oculta de Eva (2002), de 
Nawal El Saadawi e Problemas de Gênero (2010), de Judith Butler.Soueif nos mostra uma 
realidade oriental, muito aquém do véu e da sombra recoberta por ele. Encontramos 
mulheres inteligentes e críticas das dominações físicas, ideológicas de uma sociedade 
patriarcal. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; home; pós-colonial. 
  
Artevismo: a obra da cordelista Salete Maria da Silva. 
Bruna Paiva de Lucena (UnB). 
RESUMO: Partindo-se da produção de cordéis de Salete Maria Silva, pretende-se discutir o 
conceito de artevismo formulado pela cordelista em sua obra. Ao conjugar poesia e ativismo 
político, a cordelista dá prosseguimento à tradição do gênero literário cordel, tanto como 
espaço de criação poética quanto como espaço de divulgação jornalística, e, ao mesmo 
tempo, redimensiona esse poética como um espaço de luta política. 
PALAVRAS-CHAVE: cordel; Salete Maria da Silva; artevismo. 
  
Macunaíma e a questão da mulher. 
Dra. Adriana de Fátima Barbosa Araújo (UnB) 
RESUMO: Esta comunicação analisa brevemente a passagem de Macunaíma em que o heroi 
encontra Ci, a mãe do mato – com quem constitui ―família‖. A partir da análise serão feitas 
considerações sobre a naturalização da violência contra a mulher na sociedade e o papel que 
desempenha a literatura nesse processo tanto para denunciar quanto para reforçar a situação 
de abuso. 
PALAVRAS-CHAVE: Macunaíma; mulher; violência; representação; naturalização. 
  
Corpo presente: a representação do corpo feminino em Obsceno Abandono de 
Marilene Felinto. 
Aline Paiva de Lucena (Mestranda – UnB). 
RESUMO: Fruto de um projeto de dissertação que visa investigar, na narrativa brasileira 
contemporânea, a presença das preocupações constantes nos movimentos feministas em 
torno dos corpos femininos, essa comunicação analisa a novela Obsceno abandono, de 
Marilene Felinto, obra que integra a coleção Amores Extremos que compõe o corpus do 
projeto. A pesquisa é empreendida por meio da investigação das estratégias de 
representação do corpo feminino, indagando-se como esse é experienciado no amor, tema 
que, conjuntamente com a autoria feminina, é capital na proposta da coleção. 
PALAVRAS-CHAVE: representação; gênero; corpo; coleção Amores Extremos. 
  
Conto de escola de Machado de Assis: uma releitura realizada pelos elementos visuais 
e pelas relações de gênero.  
Ma. Fátima Leonor Sopran (UNEB) 
RESUMO: Esta comunicação tem por objetivo apresentar uma releitura do ―Conto de escola‖, 
de Machado de Assis, por meio da ilustração e também pretende apontar para as discussões 
das relações de gênero pelo viés literário. O tema inscrito nesse texto é a imagem, a qual 
apresenta um professor rígido marcando o poder que o patriarcalismo exerceu no século XIX. 
O visual traz uma nova abordagem de leitura do conto machadiano, portanto estabelece outra 
perspectiva de entendimento do texto que nos possibilita um olhar amplo sobre a questão. 
Para embasamento teórico, levamos em conta os estudos realizados por Mobrice (1990), 
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Koestler (1964), Arnheim (1980), Lima, (2003), entre outros. O estudo demonstrou que na 
construção do conto, tanto as relações de gênero como o visual são elementos de 
fundamental importância, pois contribuem para o conhecimento, desenvolvem a percepção e 
a criatividade do leitor infanto-juvenil, além de incentivar o aluno, pois, tanto as palavras como 
as ilustrações despertam a curiosidade, a expectativa e as grandes descobertas. 
PALAVRAS-CHAVE: Conto de escola; releitura; imagens. 
  
  
   
SESSÃO 7  – Sala  16 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
  
“Informe seu sexo” ou “Informe seu gênero”? Uma revisão das principais questões 
metodológicas que envolvem diferenças comportamentais e atitudinais na psicologia 
social. 
Érika Ramos (Mestranda – UnB) 
RESUMO: Não raro encontramos artigos nas ciências humanas que apresentam diferenças 
comportamentais e atitudinais entre sexos quando uma discussão de gênero seria mais 
adequada. Mais especificamente, a psicologia social muitas vezes tem usado os conceitos de 
forma intercambiável, a despeito dos esforços da área de estudos de gênero em clarificá-los 
e apesar das recomendações da APA em diferenciá-los. O objetivo deste trabalho é propor 
uma alternativa metodológica para pesquisadores investigarem diferenças sexuais e de 
gênero, além de levantar as problemáticas relacionadas a níveis de análise. Serão discutidas 
análises post hoc e a relevância teórica e empírica da apresentação das diferenças 
comportamentais e atitudinais entre sexos e gêneros nos estudos da área da psicologia 
social. Não se pretende desassociar as duas variáveis e tratá-las como independentes, pois 
reconhece-se a natureza intrínseca da relação entre sexo e gênero. Trata-se de uma 
clarificação metodológica que permita aos pesquisadores apresentar resultados da forma 
mais coerente possível com o fenômeno. As principais perguntas que guiaram este estudo 
exploratório foram: Sexo e gênero são categorias de um mesmo nível de análise? É sempre 
relevante apresentar as diferenças de sexo e gênero, a despeito da pergunta de pesquisa? 
Qual a melhor forma de apresentar esses dados? A proposta central é que sexo e gênero 
estariam relacionados a diferentes níveis de análise. Enquanto o primeiro envolve um nível 
individual e último de análise, o segundo envolve um nível grupal e proximal de análise. Os 
níveis de análise não são excludentes, mas complementares e caso não sejam consideradas 
suas diferenças o pesquisador pode incorrer no erro metodológico da falácia ecológica. Ainda 
é feita a recomendação de discutir os resultados relacionados às diferenças de sexo e gênero 
com base na literatura proposta na introdução do trabalho e estar atento a inferências feitas a 
partir de análises post hoc. Dada essa recomendação, a proposta metodológica é tratar a 
variável sexo como categórica (geralmente dicotômica) e gênero como variável escalar (em 
quantas categorias forem necessárias). Finalmente, evidencia-se a importância da pergunta 
de pesquisa para a decisão de se relatar ou não as diferenças de sexo e gênero. 
PALAVRAS-CHAVE: níveis de análise; falácia ecológica; método; gênero; sexo. 
  
Da histeria à fibromialgia: reflexões de gênero acerca de patologias que denunciam. 
Tatiane Santana Pereira (UnB). 
RESUMO: O estudo de gênero tem se mostrado fundamental para as ciências da saúde e 
para a compreensão da doença como experiência complexa do sujeito. De acordo com 
Gonzalez-Rey (2011), saúde e doença devem ser compreendidas em sua complexidade – 
por meio de suas dimensões subjetivas, sociais e culturais – como sistemas em 
desenvolvimento que, em momentos particulares, podem facilitar ou atravancar a geração de 
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alternativas saudáveis diante de experiências vividas. A fibromialgia, síndrome clínica com 
ocorrência típica entre mulheres, pode ser considerada como uma expressão contemporânea 
da antiga histeria, e tem sido diagnóstico frequente em consultórios de reumatologia. Por 
meio da perspectiva apresentada, o objetivo desta comunicação livre é problematizar, à luz 
de reflexões de gênero, o papel da fibromialgia na sociedade contemporânea, assim como a 
análise da histeria nos trouxe importantes reflexões sobre os ideais tradicionais de 
feminilidade da época. 
PALAVRAS-CHAVE: fibromialgia; histeria; papel do feminino; gênero; saúde. 
  
Reflexões acerca da psicose e gênero. 
Marcella Albo de Oliveira (UnB). 
RESUMO: O presente trabalho busca compreender, a partir de dois estudos de caso, como 
as construções de gênero podem influenciar diferentes manifestações da psicose. 
Considerando que é impossível compreender vivências de um transtorno mental sem a 
consideração do gênero, os estudos de casos demonstram como dois indivíduos 
experenciam a psicose de formas diferentes a partir do que é esperado de seu gênero: no 
homem a busca pela identidade masculina, o se fazer homem; enquanto na mulher, a 
procura ser desejada e a necessidade do olhar de desejo de um homem para existir 
PALAVRAS-CHAVE: psicose; gênero; saúde mental. 
  
A invisibilidade das questões de saúde mental da mulher indígena nas produções 
científicas brasileiras. 
Marianna queiróz batista (Mestranda – UnB) 
RESUMO: Esta apresentação tem por objetivo traçar um panorama da produção de artigos 
científicos que tratam da relação entre saúde mental e mulheres indígenas no Brasil. Para 
isso, foi realizada uma revisão de literatura nas plataformas Scielo e BVS-Psi com intuito de 
conhecer o que tem sido publicado sobre o tema entre os anos de 1999 a 2012. Foram 
utilizados 62 descritores de busca referentes a temas que podemos relacionar com o que 
nomeamos atualmente de saúde mental, quase todos acompanhados dos termos ―índio‖ e 
―indígena‖. O resultado do levantamento foi de 6.734 artigos, sendo apenas 24 dentro do 
tema pesquisado, englobando indígenas brasileiros e de outros países latino-americanos. 
Dentre esses 25 artigos, 11 se referem a ambos os sexos, 11 não diferenciam a que sexo o 
estudo é direcionado, 1 é voltado para saúde mental entre os homens e 1 voltado para a das 
mulheres, o que mostra a invisibilidade desse tema nas produções científicas. 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; mulheres indígenas. 
  
Loucura, Gênero e Literatura em Hospício é Deus de Maura Lopes Cançado. 
Vânia Romão de Souza (Mestranda – UnB). 
RESUMO: É sabido que a veiculação dos pensamentos femininos, com reconhecimento de 
seu valor, foi e ainda é, em muitos casos, tarefa difícil nos meios sociais, políticos e também 
literários. Alimentada pela retórica moral e cristã que pregava a ideia de que as mulheres 
eram destinadas à organização da casa e da família, esta visão via a autoria feminina como 
ingênua e sentimental, atribuindo-lhe o título de ―literatura menor‖. Neste trabalho, propomos 
destacar como a obra da escritora Maura Cançado contradiz esta ideia. Considerada louca, 
escreveu e publicou sua autobiografia enquanto esteve internada em um hospício, não se 
restringindo a falar sobre o espaço doméstico e sentimental. Apesar de escrito na década de 
60, seu livro, Hospício é Deus, contém reflexões importantes, antecipando os pressupostos 
da reforma psiquiátrica no Brasil, bem como apontando a invisibilidade da especificidade das 
mulheres no campo da saúde mental. 
PALAVRAS-CHAVE: Maura Lopes Cançado; loucura; gênero; literatura. 
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PÔSTERES 
 
 

28/05 – 18:00 às 19:00hs. 
  

Local: Hall de entrada do Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro) 
 
1. Representações sociais de cantadas de rua por estudantes universitários. 
Alice Martins Pederiva; Lucas de Melo Tonhá; Luciana Tavares (Graduandas/o em Psicologia 
- UnB). Orientador/a: Ana Lúcia Galinkin (UnB). 
RESUMO: Cantadas de rua, tema atual e polêmico, dividem opiniões em diversos contextos: 
enquanto alguns as consideram como brincadeiras inofensivas, outros creem se tratar de um 
ato opressor e invasivo. O presente estudo teve como objetivo analisar as Representações 
Sociais, segundo Moscovici, de estudantes universitários de diversos cursos acerca do tema. 
A pesquisa foi realizada, por meio de entrevista semiestruturada, com 14 estudantes de seis 
cursos de graduação da Universidade de Brasília. Foi feita uma análise de conteúdo das falas 
dos sujeitos sendo encontradas cinco categorias. Observaram-se diferenças nas respostas 
quanto ao gênero e ao 
PALAVRAS-CHAVE: cantadas na rua; representações sociais; estudantes universitários. 
  
2. Mulheres trabalhadoras e a responsabilidade pelo cuidado. 
Aline Barbosa de Matos; Elka Lima Hostensky (Mestrandas em Política Social - UnB). 
Orientador/a: Débora Diniz (UnB). 
RESUMO: Os estudos sobre inserção e participação das mulheres no mercado laboral 
evidenciam que, embora com idêntica jornada dos homens, estas costumam conciliar 
trabalho com responsabilidade familiares e domésticas cotidianas. O objetivo do estudo é 
analisar de que modo o acúmulo de funções, por parte das mulheres, reflete-se em 
absenteísmo laboral, em virtude de acompanhamento de familiares. A metodologia 
empregada foi a análise documental de atestados médicos, com registros de CID - 10 do 
Grupo ―Pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente‖ (Z76.3). A análise de dados 
(Excel) indica um total de 218 dias de absenteísmo para as mulheres e ausência de licenças 
médicas, neste grupo, para os homens. Os achados permitem se traçar uma segunda fase de 
investigação, de natureza qualitativa, na qual se pretende explorar as características dos 
afastamentos. 
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; trabalho; vida doméstica; cuidado. 
  
3. Representações do feminino em Tex Willer. 
Aline Ferreira Antunes (Graduanda em História - UFU). Orientador/a: Mônica Brincalepe 
Campo (UFU). 
RESUMO: Este trabalho é parte de uma pesquisa acerca do personagem de História em 
Quadrinhos (HQ) Tex Willer, dos autores Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galeppinni, bem 
como de discussões acerca da representação do feminino na revista ―o casamento de Tex‖ 
(republicada em cores no volume 5 de 2007). Tex é produzido desde 1948 na Itália e possui 
diversas publicações e um público específico de leitura. Dentro destas informações primeiras, 
pretendo uma análise do feminino presente nas Histórias de Tex Willer, o ranger do Oeste 
Estadunidense. Ou seja, pensar como se dá a construção de alguns estereótipos nos roteiros 
e desenhos referentes ao personagem com foco nesta republicação específica. Esta análise 
é feita baseada em autores que estudam estereótipo, gênero, e HQ (teoria e metodologia de 
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análise). Bem como dos próprios autores de Tex, e faz parte de uma pesquisa mais ampla 
sobre o personagem de western vinculada ao projeto PIBIC/ CNPq. 
PALAVRAS-CHAVE: feminino; estereótipos; Tex Willer.  
  
4. Poéticas transfeministas na exposição Bárbaras Garotas de Karin Schwarz. 
Karina Rita Martins Pino; Ana Paula Brito Maciel (Graduandas em Ciências Sociais - UEM). 
Orientador/a: Patrícia Lessa (UEM). 
RESUMO: Essa proposta visa estudar as poéticas visuais da artista brasileira, a curitibana 
Karin Schwarz. O objetivo é analisar algumas de suas obras fotográficas da Exposição 
―Bárbaras Garotas‖ para pensar a atualidade das discussões transgênero e nos leva a pensar 
a produção visual da artista na perspectiva transfeminista. A obra da artista mistura arte 
gráfica e fotografia brincando com imagens da boneca Barbie, que é apresentada em cenas 
lesbianas, desconstruindo a imagem heteronormativa associada ao brinquedo. Os estudos 
feministas servem tanto de base conceitual como proposta metodológica. Os resultados 
parciais da pesquisa apontam para a produção de subjetividade que foge dos modelos 
heteronormativos e da sexualidade hegemônica tendo as artes como expressões do ativismo. 
PALAVRAS-CHAVE: arte; identidade; gênero. 
 
5. As Hipermulheres: novos caminhos para a representação da mulher indígena no 
cinema brasileiro. 
Anna Caroline de Moraes Pinheiro (Graduação em Comunicação - Audiovisual - UnB). 
Orientador/a: Tania Montoro (UnB). 
RESUMO: Contra a corrente de filmes realizados no Brasil com uma visível apropriação 
objetificada da mulher indígena, surge o documentário As Hipermulheres (co-direção de 
Takumã Kuikuro, Carlos Fausto e Leonardo Sette, 2011), abordando o resgate de um ritual 
da etnia Kuikuro não realizado há 30 anos, para discutir a auto-representação dos índios no 
nosso cinema. O longa-metragem procura registrar, de forma afetiva e íntima, o 
empoderamento das mulheres de sua etnia na cerimônia celebrada, com outras formas de 
enxergar o mundo e suas possibilidades de convivência igualitária. O foco do trabalho é um 
breve caminho até a situação representacional de hoje, com Hipermulheres como exemplo, 
ajudando a solidificar um novo discurso cinematográfico, menos paternalista e mais humano. 
PALAVRAS-CHAVE: mulheres indígenas; hipermulheres; Kuikuro; cinema brasileiro; 
documentário. 
  
6. Escrita Feminina Medieval: Margery Kempe, cotidiano e autobiografia de uma mulher 
medieval. 
Beatriz Alves Ribeiro (Graduanda em História - UnB). Orientador/a: Cláudia Costa Brochado 
(UnB). 
RESUMO: O trabalho se inscreve em um projeto maior que procura desenhar uma 
genealogia feminina através da história. Este, em específico, se trata da literatura escrita por 
uma mulher medieval e laica, que é tida hoje por alguns como proto-feminista. Margery 
Kempe, como se chamava, foi uma profícua autobiógrafa que nasceu e cresceu na Grã-
Bretanha no século XIV, em Bishop‘s Lynn (hoje, King‘s Lynn), e não passou pela história 
sem angariar várias polêmicas relacionadas aos aspectos que compunham sua vida 
devocional. Sua autobiografia foi revelada ao mundo contemporâneo no século passado, e 
pouco conhecida apesar de ser uma rica fonte do cotidiano medieval que data do baixo 
medievo. Suscita, ainda hoje, polêmicas com base na verdadeira autoria da obra, afirmando-
a ser fantasiosa, e Kempe, uma mera personagem. 
PALAVRAS-CHAVE: baixa Idade Média; escritoras. 
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7. “O androcentrismo nas práticas judiciárias”: uma etnografia nas varas e juizados de 
violência doméstica do Distrito Federal. 
Camila Chagas Simões Delgado (Graduanda em Direito - UDF). Orientador/a: Alessandra de 
La Vega Miranda (UDF). 
RESUMO: Quando falamos de androcentrismo nos reportamos necessariamente à ideia do 
homem, ser masculino, como o centro de tudo, pois, segundo FACIO, Alda; CAMACHO, 
Rosalia. (apud Rosa Maria Rodrigues de Oliveira, 2004, pág. 03) o androcentrismo é ―postura 
segundo a qual todos os estudos, análises, investigações, narrações e propostas são 
enfocados a partir de uma perspectiva unicamente masculina, e tomadas como válidas para a 
generalidade dos seres humanos, tanto homens como mulheres‖. 
O objeto desta pesquisa é investigar a presença de práticas androcêntricas nos ritos 
judiciários durante as audiências de casos relacionados à violência doméstica. Para tal, 
escolhi 02 (dois) juizados dentre os 19 (dezenove) do Distrito Federal, onde estou assistindo 
a um número significativo de audiências de justificação das protetivas. Por meio destas, estou 
realizando um levantamento etnográfico descrevendo minuciosamente os rituais e interações 
entre os atores durante as práticas judiciárias em questão. Entrevistas com juízes(as), 
promotores(as), advogados(as) e as partes, estão sendo realizadas, como também estão 
sendo analisados os autos dos processos e suas respectivas sentenças. 
A partir do tratamento dos dados, que estão sendo coletados, estou identificando o sentido 
das práticas androcêntricas para seus agentes e investigando em que medida elas podem 
ocasionar decisões que são contrárias à finalidade da Lei Maria da Penha e por isso 
legalmente questionada. Está sendo de extrema relevância observar por meio de um estudo 
etnográfico, com pesquisas quantitativas e qualitativas, as diferenças de gênero que 
perpassaram no âmbito jurídico, analisando a inserção do androcentrismo nas práticas 
judiciárias. 
PALAVRAS-CHAVE: androcentrismo; práticas judiciárias; etnografia; violência doméstica; 
questões de gênero. 
  
8. Vadi@s marcham por autonomia do corpo feminino. 
Cibelle Canto Bastos; Raysa Martins Do Nascimento (Graduanda em Ciências Sociais - 
UNIFAP). Orientador/a: Ana Cristina de Paula Máues Soares (UNIFAP). 
RESUMO: O trabalho objetiva analisar a importância da Marcha das Vadias para movimento 
feminista atual. A metodologia pautou-se no levantamento bibliográfico e de dados em sites. 
Os resultados indicam que a mulher ainda encontra dificuldades em exercer sua sexualidade 
e seus direitos sexuais; quanto aos direitos reprodutivos emerge a despenalização do aborto 
que está intimamente ligada ao direito da mulher poder ou não decidir o que fazer com seu 
corpo. Refletindo a Cultura do Estupro, convenção social, que marca a vítima, e não o 
agressor, pois a mulher, ao assumir comportamentos considerados ―promíscuos‖ pode 
legitimar violência verbal/física/sexual. Conclui-se que as discussões dentro da marcha são 
válidas para o movimento feminista, sendo legitimada como instrumento de luta do feminismo 
na atualidade. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; sexualidade; Marcha das Vadias. 
  
9. Tecnologias de gênero e dispositivo amoroso nos filmes de animação da Disney. 
Clara Monteiro Azevedo (Graduanda em Psicologia - UnB). Orientador/a: Valeska Zanello 
(UnB). 
RESUMO: Na sociedade ocidental atual, recursos midiáticos representam uma tecnologia de 
gênero poderosa, capaz de constituir indivíduos em homens e mulheres por meio da 
constante exposição de representações sociais que condizem com os papéis socialmente 
diferenciados e cunhados em uma diferença anatômica. Tendo em vista que os desenhos de 
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animação veiculados para crianças estabelecem um dos primeiros contatos com os discursos 
que delimitam os espaços sociais dos homens e das mulheres, o presente estudo pretendeu 
identificar esses estereótipos de gênero que atravessam os filmes de animação de Walt 
Disney, ―Cinderela‖, ―A Bela e a Fera‖, ―A Pequena Sereia‖ e ―Mulan‖, tanto através das cenas 
como das músicas presentes. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; filmes; Disney. 
  
10. Assistência social e a reprodução dos estereótipos de gênero: uma reflexão a partir 
da política desenvolvida pelo Cras Santa Rita no município de Imperatriz-MA. 
Edyla Azevedo da Silva; Julieta Guerra Maia (Especialização em Gestão Pública; graduação 
em Serviço Social; graduação em Pedagogia - UNISULMA). Orientador/a: Marizângela 
Ribeiro Taveira (UNISULMA). 
RESUMO: O estudo visou descobrir os fatores que colaboram para ocorrência da reprodução 
dos estereótipos de gênero na sociedade, nos serviços desenvolvidos pela Política de 
Assistência Social condizida pelo CRAS de abrangência da região do Grande Santa Rita, no 
município de Imperatriz – MA, analisando de maneira sistemática a relação desses fatores 
com a centralidade na família estabelecida por esta política. A pesquisa qualitativa de caráter 
explicativo, foi conduzida por entrevistas semi-estruturadas realizadas com as famílias 
atendidas pelo CRAS e com os profissionais da equipe multidisciplinar. E ainda, pela 
aplicação de questionários aos educadores sociais e instrutores. Esses procedimentos 
técnicos foram iniciados após o esclarecimento e consentimento dos entrevistados. 
PALAVRAS-CHAVE: família; assistência social; estereótipos de gênero. 
  
11. Xingamentos entre Homossexuais. 
Felipe de Baére Cavalcanti D’Albuquerque; Carolina G. Romero (Graduando/a em psicologia 
- UnB). Orientador/a: Valeska Maria Zanello de Loyola (UnB). 
RESUMO: O xingamento pode ser considerado forma de manutenção de valores sociais, já 
que orienta o lugar social que o sujeito deve ocupar. Em pesquisa com homens e mulheres 
heterossexuais (Zanello & Gomes, 2008), constataram-se relações de gênero a partir de 
ofensas: o homem que não correspondesse ao ideal de masculinidade receberia como os 
piores insultos os que denotassem comportamento sexual passivo; as mulheres, entretanto, 
receberiam como piores xingamentos os que sugerissem comportamento sexual ativo, visto 
que o papel social delas envolve a valorização da feminilidade e docilidade. A presente 
pesquisa buscou realizar um levantamento dos piores xingamentos do público 
autodenominado homossexual, tanto para homens e mulheres heterossexuais, como para 
homens e mulheres homossexuais. O intuito foi averiguar a presença de valores patriarcais e 
misóginos dentro desses grupos a partir da variação na eleição dos xingamentos. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; xingamentos; homossexualidade. 
  
12. A mulher como agente na conquista de um parto mais humano. 
Fernanda Miranda e Silva Mattos Barretto; Rafaela de Miranda Ochoa Peña (Graduandas em 
Direito - UnB). Orientador/a: Evandro Charles Piza Duarte (UnB). 
RESUMO: Sendo o pôster um veículo de informação e denúncia, gostaríamos de trazer à 
tona um tema tão recorrente e alarmante quanto desconhecido: a violência obstétrica. 
Estima-se que, no Brasil, uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante 
o parto. O desrespeito é evidente na abordagem depreciativa da mãe, na negação do direito 
básico à informação e escolha, intervenções desnecessárias, proibição de acompanhante no 
parto, separação da mãe e do bebê, ou seja, em todo um sistema que errou ao deslocar o 
foco da mulher parturiente para o médico e os seus interesses. Assim, este trabalho é 
importante na conscientização da mulher e dos profissionais da saúde e do direito, 
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contribuindo para o empoderamento da mulher, que passa de subproduto para o principal 
agente no evento do parto. 
PALAVRAS-CHAVE: violência obstétrica; direito à saúde; maternidade; direito da mulher; 
dignidade humana; gênero; empoderamento da mulher; parto.  
 
13. Loucura e Mulheres: Especificidades de Gênero no Sofrimento Psíquico. 
Gabriela Fiúza de Almeida Santos (Graduanda em Psicologia - UnB). Orientador/a: Valeska 
Maria Zanello de Loyola (UnB). 
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar como os papeis e 
valores de gênero participam/promovem o sofrimento psíquico de mulheres usuárias de um 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Brasília, a partir do relato de suas histórias de 
vida. Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas e, posteriormente, procedeu-se a uma 
análise hermenêutica da fala das entrevistadas. Os resultados apontam que a experiência do 
sofrimento psíquico é construída socialmente, marcada pelas relações de gênero. Observou-
se que os aspectos valorizados no discurso das usuárias apareceram na forma de queixa, 
afetando o narcisismo e a autoestima dessas mulheres que se encontram impossibilitadas de 
exercer plenamente o papel de ―verdadeira mulher‖. Houve a prevalência de três eixos 
temáticos: o cuidado (com a casa, os filhos e o marido); a busca por um ideal de beleza e o 
lugar de silêncio, privilegiado na socialização feminina. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; saúde mental; mulheres; sofrimento psíquico. 
  
  
   
 

29/05 – 18:00 às 19:00hs. 
Local: Hall de entrada do Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro) 

 
1. O apagamento das mulheres negras no romance brasileiro contemporâneo. 
Vanessa Pereira Cajá Alves; Daniela Alves de Morais (Graduandas em Letras/Português - 
UnB). Orientador/a: Regina Dalcastagnè (UnB). 
RESUMO: O trabalho pretende demonstrar e discutir o apagamento das mulheres negras, 
tanto como personagem quanto como autoras, no romance brasileiro contemporâneo. Para 
isso, serão utilizados dados provenientes da pesquisa ―A personagem do romance brasileiro 
contemporâneo‖, desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira 
Contemporânea (UnB/CNPq), e coordenada pela profª. Regina Dalcastagnè. Em seu 
mapeamento, a pesquisa abrange 40 anos de produção literária brasileira, o que torna 
possível a realização de comparações entre os diferentes períodos. 
PALAVRAS-CHAVE: representação; gênero; raça; literatura brasileira contemporânea. 
  
2. Aspectos da vida social feminina no Grão-Pará sob o prisma de gênero (1759-1763). 
Igor Alessandro dos Santos Cruz (Graduado em História - UFPA). Orientador/a: José Alves 
de Souza Junior (UFPA). 
RESUMO: A perspectiva que dá fôlego ao presente trabalho é a tentativa de apresentação 
das experiências e vivências femininas na Amazônia colonial em âmbitos considerados 
tipicamente masculinos e lugares sociais dos quais as mulheres eram alijadas (também na 
intencionalidade dos autores dos documentos), tais como nos meandros administrativos, na 
seara militar, na economia e em lugares de ―autoridade‖ (tutoria de bens e família). 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; Amazônia colonial; autonomia feminina. 
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3. A importância da formação feminista, para atuação na militância social cotidiano: 
Não lavar a louça é um ato político. 
Isabela Ludimila de Oliveira Bezerra; José Rolfran de Souza Tavares (Graduanda em 
Pedagogia-UEPB; Graduando em Ciências Sociais-UFRN). Orientador/a: Maria do Socorro 
Silva (IFRN). 
RESUMO: O texto trata da experiência desenvolvida nos espaços rotineiros de militância 
feminista dentro do ambiente familiar, com objetivo de problematização na posição da mulher 
referente à dupla jornada de trabalho (serviços de mercado e domésticos), com o foco de 
empoderar, politizar, conscientizar, nos diversos níveis, que atuam dentro da formação do 
gênero na sociedade em busca de igualdade. A representação das mulheres na atual 
configuração capitalista é muito distinta daquele do começo do século, conquistamos cargos 
de responsabilidade, assim como os homens, porém ainda persiste a execução das tarefas 
tradicionais como cuidar dos filhos, do marido e da casa dando assim uma jornada mais 
árdua, exaustiva sexistamente determinada. Desta forma partimos para os pressupostos para 
que se alcance uma sociedade igualitária, as divisões de trabalho não devem expropriar a 
liberdade de um determinado grupo em detrimento dos privilégios de outro, tal artigo discuti 
como se instaura as estrutura enrijecidas que prolongam a formulação que vivenciamos no 
nosso contexto de realidade e como resistir ao mesmo. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; gênero; dupla jornada de trabalho; igualdade; 
empoderamento. 
  
4. Escrita feminina na Idade Média: Trótula, saúde da mulher. 
Isadora Bonfim Nuto (Graduanda em História). Orientador/a: Claudia Costa Brochado (UnB). 
RESUMO: A proposta tem por objetivo traçar um esboço da presença feminina na escrita 
medieval falando sobre a obra de Trótula, escritora do século XI, da região de Salerno, que 
produziu tratados na área da medicina, sobretudo voltados para a saúde e corpo da mulher, 
desde a saúde e bem-estar físicos até noções de estética e tratamentos 'de beleza'. Trótula 
foi, inicialmente, reconhecida como autora de suas obras, mas, alguns séculos depois, teve 
sua autoria negada, passando por um processo de masculinização, no qual suas obras 
passaram a ser atribuídas a autoria masculina. O estudo sobre a autora faz parte de uma 
pesquisa maior sobre a escrita feminina na Idade Média, visando a traçar uma genealogia 
feminina. A pesquisa conta, ainda, com o estudo sobre mais duas autoras do período. 
PALAVRAS-CHAVE: Idade Média; mulher; escrita; saúde feminina. 
  
5. A estética das virtudes femininas na obra A Cidade das Damas de Christine de Pizan. 
Josiene Laurentin (Graduação em Filosofia - UnB). Orientadora: Ana Míriam Wuensch (UnB). 
RESUMO: O objetivo é demonstrar que, na obra a Cidade das Damas da escritora medieval 
Christine de Pizan, a artimanha de construir uma cidade utópica que sirva de fortaleza para 
as mulheres é uma forma genial de tratar a questão da mulher. No decorrer da estória fica 
evidente que a Cidade das Damas é a aglomeração das mulheres “de grande mérito, porque 
não queremos outras” (Pizan, Livro I, Cap. XII), e a virtude é o critério classificatório de 
seleção, isto é: todas as mulheres usadas como exemplos por Christine e inclusive ela 
própria são exímias exercitadoras da virtude e como consequência são formosas e belas, e 
neste contexto, beleza é entendida como uma harmonia de natureza moral. 
PALAVRAS-CHAVE: estética; virtude; Idade Média; Cidade das Damas. 
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6. Nem vítima nem algoz: mulheres de bicicleta em Brasília. 
Leila Saraiva Pantoja (Bacharel em Ciências sociais com habilitação em Antropologia - UnB). 
Orientador/a: Cristina Patriota de Moura (UnB). 
RESUMO: O trabalho discute a relação de (não) pertencimento ao espaço urbano, a partir da 
etnografia de dez mulheres que se utilizam da bicicleta como meio de transporte. A pesquisa 
analisa as diversas demarcações espaciais vividas ao longo de seus percursos. Em primeiro 
lugar, como mulheres: se aventurar na rua – o local do perigo e dos homens – é, optar por 
transitar em espaços para os quais não se foi chamada. Para os "donos da rua", significa 
estar sujeita às suas regras e consequências, como os assédios e cantadas cotidianos. Em 
segundo lugar, essas mulheres também enfrentam as constantes investidas de motoristas 
contra quem se utiliza da bicicleta como meio de transporte. Nessa dupla condição de 
intrusas, são culpabilizadas por agressões sofridas - tanto as de gênero como as de trânsito. 
Porém, elas optaram por desafiar a lógica da cidade e escolheram construir - de forma mais 
ou menos consciente - sua liberdade de locomoção por Brasília. 
PALAVRAS-CHAVE: gênero; mobilidade urbana; direito à cidade; feminismo; bicicleta. 
  
7. O corpo com plataforma de protesto: um ativismo criativo feminista. 
Márcia Sardinha da Costa (Graduanda em Ciências Sociais - UFG). Orientador/a: Eliane 
Gonçalves (UFG). 
RESUMO: Manifestações de rua tem sido a característica de vários movimentos sociais que 
fazem uso de linguagens diversas. O movimento feminista ou movimento de mulheres é um 
dentre tantos outros como o movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores, o 
movimento negro, o movimento pacifista etc., que surgiram da necessidade de fazer visíveis 
suas demandas (BOTTOMORE,1981). Essas demandas estão centradas, dentre outras 
coisas, na opressão sofrida pelas mulheres ao longo de séculos da história da humanidade. A 
consciência dessa opressão tem levado as mulheres às ruas para protestar por seus direitos. 
A busca por reconhecimento de seus direitos faz com que os movimentos feministas pensem 
e articulem novas formas de protestar e a utilização da escrita no corpo, na atualidade, se faz 
comum nas manifestações o que tem se mostrado eficaz, pois as mulheres têm usado seus 
corpos nus ou seminus para protestar nas praças e ruas das cidades como mais um meio de 
dar visibilidade ao movimento chamando a atenção da mídia local e mundial. Para tal, essas 
mulheres têm escrito em seus corpos aquilo porque se manifestam. 
PALAVRAS-CHAVE: feminismo; ativismo criativo; corpo. 
  
8. Xingamentos e violência psicológica: demarcação dos papéis sociais de gênero em 
relações violentas. 
Mariana Pedrosa de Medeiros (Graduação em Psicóloga - UnB). Orientador/a: Valeska Maria 
Zanello de Loyola (UnB). 
RESUMO: O presente estudo analisou se os xingamentos recebidos por mulheres em 
situação de violência doméstica, bem como os xingamentos proferidos para ofender seus 
parceiros, são semelhantes aos encontrados por Zanello & Romero (2012) e Zanello & 
Gomes (2012). Foi possível observar que, no caso dos xingamentos femininos, os resultados 
do presente estudo corroboram com os de estudos anteriores e apontam para um 
comportamento sexual ativo (―puta‖, ―piranha‖). Já no caso dos xingamentos masculinos, o 
termo considerado mais ofensivo pelas entrevistadas foi ―corno‖ (diferentemente das 
pesquisas anteriores, nas quais se destacou ―viado‖). Uma das hipóteses para este fato é que 
a presente pesquisa se realizou em um contexto real de violência relacional, no qual o uso do 
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termo ―corno‖, para ofender o parceiro, aponta a tentativa de escapar do poder e do controle 
do homem, por parte das entrevistadas, se deslocando, do lugar de ―objeto morto‖. 
PALAVRAS-CHAVE: xingamentos; violência doméstica; gênero. 
  
9. O corpo feminino e o preço da inclusão social. 
Michele Daiane Birck (Mestre em Psicologia - UnB). Orientador/a: Terezinha de Camargo 
Viana (UnB). 
RESUMO: Introdução: Numa sociedade lipofóbica, encontra-se no sujeito que apresenta um 
corpo fora dos padrões socialmente aceitos a questão do mal-estar subjetivo. Esse corpo 
está associado a um imaginário social próprio que ao ser divulgado pela mídia, faz entrever 
um corpo impregnado de preconceitos e estigmas, por representar, na sociedade 
contemporânea, tanto um caráter pejorativo de uma falência moral quanto um corpo com falta 
de saúde. O ―gordo‖ ao violar a norma social vigente, torna-se um paradigma estético 
negativo. Em contrapartida, o corpo magro é tido como saudável, é valorizado e desejado, 
acabando por se transformar em um símbolo da própria felicidade; fundamental para o sujeito 
ser aceito socialmente. Objetivo: Discutir o corpo feminino e o preço da inclusão social 
contemporânea por meio da cirurgia bariátrica. Justificativa: Há um movimento em direção às 
soluções mágicas, fazendo com que as pessoas queiram pagar pela cirurgia bariátrica o 
preço de serem reinseridas socialmente. Metodologia: Estudo teórico em andamento. 
Embasamento teórico: Produções de Judith Butler, Mary Del Priore, Tania Navarro Swain. 
Resultados: A ênfase cultural sobre a magreza feminina tem contribuído para o 
desenvolvimento de transtornos alimentares, para o aumento da depreciação da autoimagem 
em mulheres obesas, bem como a busca por cirurgia para aceitabilidade social. 
PALAVRAS-CHAVE: corpo; obesidade; gênero; cirurgia bariátrica; inclusão social. 
  
10. Literatura negra em uma perspectiva feminista. 
Rita de Cássia Camargo dos Santos (Mestre - UFBA). Orientador/a: Lina Brandrão de Aras 
(UFBA). 
RESUMO: Este estudo se relaciona com a preocupação de retomar a trajetória de escritoras 
negras e a análise de suas produções literárias. O que evidencia, também, como uma 
promissora linha de pesquisa no âmbito do contexto acadêmico, tendo em vista a necessária 
revisão do cânone literário e o questionamento dos critérios normativos definidores da 
qualidade de um texto literário como aponta Constância Lima Duarte (1995, p.2). Para 
realização desta retomada, é importante destacar o processo histórico percorrido pela 
literatura negra, visto que a mesma não foi aceita por grande parte dos pesquisadores. 
Tomamos assim, como prioridade, o conhecimento da história como um pressuposto para o 
estabelecimento de uma memória cultural. 
PALAVRAS-CHAVE: escritoras; negras; cânone; literatura; história. 
  
11. Evasão Escolar e Gênero na Escola Estadual do Parque São Jorge - Uberlândia/MG. 
Stéfany Rodrigues Tavares (Graduanda em História - UFU); Aline Daiane Diniz Ferreira 
(Coautora - Graduanda em História - UFU). Orientadora: Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU). 
RESUMO: Diante da experiência de desenvolver o subprojeto PIBID – Educação Popular 
com ênfase em EJA na Escola Estadual do Parque São Jorge em Uberlândia foi realizada 
uma pesquisa nessa Instituição Escolar a fim de coletar dados sobre o quantitativo de 
estudantes que desistiam de concluir o Ensino Médio, além de buscar saber os motivos 
dessas desistências. Através dessa pesquisa surgiram diversos questionamentos que 
originaram este trabalho que possuem relação com o estudo desses dados coletados. Por se 
tratar de uma escola que localiza-se em um bairro periférico da cidade de Uberlândia, 
percebemos que os motivos são diversos mas que seguem um padrão quando comparados 
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por gênero. Percebemos que os motivos que levam mulheres a desistirem dos estudos estão 
em sua maioria ligados à casa, filhos e família. Enquanto no caso dos homens, percebemos 
motivos direcionados à carreira profissional. Portanto, o presente trabalho busca analisar o 
papel da mulher, estudante, trabalhadora e muitas vezes também mãe e principal provedora 
da renda familiar, tendo em vista os motivos que as levam a desistir de concluir os estudos da 
Educação Básica. 
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; evasão; gênero. 
 
 
12. A Permanência das mulheres na escola: Porque Lutar é preciso. 
Aline Daiane Diniz Ferreira (Graduanda em História - UFU); Stéfany Rodrigues Tavares 
(Coautora - Graduanda em História - UFU). Orientadora: Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU). 
RESUMO: Essa pesquisa foi realizada como parte das atividades do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação a Docência–PIBID, desenvolvidas na Escola Estadual do Parque São 
Jorge na cidade de Uberlândia/MG. Ao notar o esvaziamento das salas de aulas do ensino 
médio realizamos uma pesquisa acerca de evasão escolar, a fim de diagnosticar os motivos 
da evasão e o perfil dos estudantes. Foram utilizados questionários, observação e contatos 
telefônicos. Os resultados nos mostraram que 30% desses estudantes eram mulheres. No 
levantamento sobre as razões da desistência as estudantes declararam que deixaram os 
estudos por causa dos ciúmes de seus maridos e namorados, atividades domésticas e 
filhos(as) que ficavam em casa sozinhos. Dessa forma, pretendemos analisar a relação da 
evasão e gênero, problematizando possibilidades e percalços existentes na conclusão dos 
estudos de mulheres em Uberlândia. 
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; evasão escolar; mulheres. 
   
 
13. Percepções acerca da sexualidade em adolescentes homo e heterossexuais. 
Tathyana de Souza Lopes; Thomaz Freire Offrede (Graduanda/o em Psicologia - UnB). 
Orientadoras/es: Maria Cláudia Oliveira e Daniela Lemos (UnB). 
RESUMO: A partir da constatação da existência de diversas formas de ser adolescente e, da 
mesma forma, de expressão da sexualidade, o presente estudo teve como objetivo alcançar 
as percepções que os adolescentes conhecidos como homossexuais e os heterossexuais 
tem da questão da sexualidade e suas percepções acerca da multiplicidade da obtenção de 
prazer sexual do ser humano. Foram organizadas duas rodas de conversas, uma com 
adolescentes homossexuais e outra com heterossexuais a fim de suscitar tais questões e 
buscar os pontos de distinção em suas respostas. As rodas de conversa foram realizadas na 
escola pública CEAN, com quatro adolescentes cada. 
PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; adolescentes; homossexualidade; heteronormatividade. 
  
 
14. Docência, Gênero e Saúde Mental. 
Gisele Cristine Da Silva Dantas (Graduada em psicologia e aluna especial do Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura/PG-PsiCC - UnB). Orientadoras/es: Gláucia 
Diniz e Valeska Zanello (UnB). 
RESUMO: Este trabalho aponta para a inter-relação entre a identidade pessoal e a 
profissional na docência. A estratificação por gênero não é só quantitativa, mas de toda uma 
representação da feminização, repercutindo na identidade docente. Relaciona os aspectos 
psicológicos e comportamentais construídos socialmente aos impactos sobre a saúde mental 
feminina, pela sintomatologia manifestada pelas profissionais da educação no cenário 
contemporâneo. Tensões e contradições marcam esse momento, evidencia-se ainda um 
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doloroso percurso para a conciliação do eu-pessoal e do eu-profissional, bem como uma 
restrita margem para vivenciar modelos diferentes do hegemônico. O quadro evidencia a 
urgência do Empoderamento do sujeito docente por meio de modelo integralizador, não-
classificatório de Educação e de uma Política de Saúde Mental centrada no Protagonismo do 
sujeito docente e demais atores, promotora de liberdade e igualdade. 
PALAVRAS-CHAVE: docência; gênero; saúde mental; profissionais da educação; perfil 
psicológico. 
 
 
 
15. Evasão Escolar e Gênero na Escola Estadual do Parque São Jorge - Uberlândia/MG. 
Stéfany Rodrigues Tavares (Graduanda em História - UFU). Aline Daiane Diniz Ferreira (Co-
autora: Graduanda em História - UFU); Orientadora: Jorgetânia da Silva Ferreira (UFU). 
RESUMO: Diante da experiência de desenvolver o subprojeto PIBID – Educação Popular 
com ênfase em EJA na Escola Estadual do Parque São Jorge em Uberlândia foi realizada 
uma pesquisa nessa Instituição Escolar a fim de coletar dados sobre o quantitativo de 
estudantes que desistiam de concluir o Ensino Médio, além de buscar saber os motivos 
dessas desistências. Através dessa pesquisa surgiram diversos questionamentos que 
originaram este trabalho que possuem relação com o estudo desses dados coletados. Por se 
tratar de uma escola que localiza-se em um bairro periférico da cidade de Uberlândia, 
percebemos que os motivos são diversos mas que seguem um padrão quando comparados 
por gênero. Percebemos que os motivos que levam mulheres a desistirem dos estudos estão 
em sua maioria ligados à casa, filhos e família. Enquanto no caso dos homens, percebemos 
motivos direcionados à carreira profissional. Portanto, o presente trabalho busca analisar o 
papel da mulher, estudante, trabalhadora e muitas vezes também mãe e principal provedora 
da renda familiar, tendo em vista os motivos que as levam a desistir de concluir os estudos da 
Educação Básica. 
PALAVRAS-CHAVE: Evasão; PIBID; Gênero. 
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MINICURSOS 
 
 
 
DIAS 28 e 29/05 - 19:00 às 22:30HS. Sala 16 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
MINI-CURSO: Ecofeminismo e Galactolatria. 
Proponente: Prof.a Dra. Sônia T. Felipe (UFSC). 
RESUMO DA PROPOSTA: O curso Ecofeminismo e galactolatria - Implicações éticas, 
ambientais e nutricionais do consumo de leite bovino – uma abordagem crítica, apresenta em 
dois movimentos (duas sessões) dados, informações e reflexões sobre a extração do leite 
bovino e seu consumo por humanos. Na primeira sessão será enfocado o aspecto ético 
relativo ao sofrimento das fêmeas bovinas e de seus filhos, o ambiental, relativo ao consumo 
de grãos, cereais e água potável que constituem a dieta à qual as vacas são submetidas para 
melhor eficiência na secreção de leite, bem como o montante de excrementos deixados sobre 
o planeta como resultado dessa ingesta e a liberação de gás metano na atmosfera. No 
segundo movimento o curso aborda a literatura científica, técnica e médica contrária ao 
consumo de leite de vacas por humanos em qualquer idade, e apresenta os resultados das 
pesquisas que associam grande parte das doenças crônicas e muitas mazelas humanas ao 
consumo de leite bovino. CONTEÚDO: Galactoética - Sofrimento animal (vacas e vitelos); 
Devastação ambiental (água, cereais, forragens); Excreção - montante em relação a cada 
laticínio consumido (excrementos, gás metano); Volume da extração do leite ao redor do 
mundo (água, cereais, forragens, excrementos, gás metano); Galactogenia - Diferentes 
espécies, leites diferentes; Composição do leite; Intolerância e alergia ao leite (bagagem 
genética); Doenças e males associados ao consumo de leite bovino. 
 
 
 
DIA 29/05 - 19:00 às 22:30HS. 
MINI-CURSO: Mulheres, feminismo e literatura. Presencial e à distância (via internet - 
Universidade Livre Feminista). Sala 5 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente: Elizabeth Ferreira Cruz (Universidade Livre Feminista / CFEMEA-Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria). 
RESUMO DA PROPOSTA: O mini-curso pretende provocar o debate e reflexão sobre a 
produção literária de algumas autoras e sua contribuição, direta ou indireta, para uma leitura 
feminista do mundo, das relações, do lugar das mulheres na sociedade. Enfoque especial 
será dado à produção literária das mulheres negras no Brasil, destacando-se o centenário de 
Carolina de Jesus. O mini-curso será transmitido pela internet, através do site da 
Universidade Livre Feminista. Três escritoras (Ana Rüsche, Cidinha da Silva e Nina Rizzi) 
participarão (via internet) do debate e colaborarão com o mini-curso através da produção de 
textos sobre o tema. Além d@s inscrit@s no colóquio, poderão participar como ouvintes @s 
inscrit@s pelo site da Universidade Livre Feminista (por meio de chat virtual). 
PALAVRAS-CHAVE: mulheres; Feminismo; Literatura.  
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DIA 28/05 – 19:00 às 22:30hs. 
 
 
 
I. MINI-CURSO: “Elas Fazem Quadrinhos”: As Mulheres sua participação no Mercado 
de Quadrinhos no Japão e nos EUA. Sala 18 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente: Prof.a Dra. Valéria Fernandes da Silva (Colégio Militar de Brasília). 
RESUMO DA PROPOSTA: Os quadrinhos unem imagem e texto, incorporando recursos 
cinematográficos para criar a ilusão do movimento e da ação, sua ampla difusão está ligada 
ao avanço da industrialização, o barateamento dos materiais e a massificação da 
alfabetização no final do século XIX. Dos jornais até a internet, os quadrinhos utilizam 
múltiplos suportes e atingem vários públicos. Desde o início da indústria de quadrinhos, as 
mulheres estiveram presentes como produtoras e consumidoras, no entanto, é muito comum 
que se faça silêncio sobre essa questão ou se diminua a importância das autoras e leitoras 
de quadrinhos. O objetivo deste minicurso é discutir, a partir de um olhar feminista, as 
múltiplas formas de participação feminina na indústria de quadrinhos, a forma como as 
mulheres são representadas nas HQs, e fazer uma comparação sobre a participação das 
mulheres na indústria de quadrinhos nos EUA e no Japão. 
PALAVRAS-CHAVE: Quadrinhos; História; Feminismo. 
 
  
II. MINI-CURSO: Gênero, classe social e etnia como mecanismos de subordinação e 
exclusão feminina nos romances “Relato de um certo Oriente” e “Dois Irmãos”, de 
Milton Hatoum. Sala 5 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB) 
Proponente: Profa. Ma. Joanna da Silva (UFAM). 
RESUMO DA PROPOSTA: Milton Hatoum é um autor brasileiro muito conceituado na 
atualidade. Sua obra contextualiza-se na região amazônica, entre as décadas de 1950 e 
1960, e suscita temas diversos, como memória, cultura, identidade, regionalismo e drama 
familiar, além de despertar nossa atenção para a representação da figura feminina, uma vez 
que seu texto é povoado por mulheres de origens diversas (libanesas, amazonenses, 
indígenas) que, juntas, protagonizam distintos papéis relativos à época e ao meio social em 
que estão inseridas. Assim, este minicurso, que se direciona a alunos de letras/literatura, 
propõem uma abordagem da figura feminina nas obras ―Relato de um certo Oriente‖ e ―Dois 
Irmãos‖, a partir da categoria de análise ―gênero‖, interseccionando-a com as relações entre 
classe social e etnia, a fim de apontar os arranjos de poder capazes de gerar, no meio 
familiar, complexas formas de subordinação, exclusão e resistência feminina. 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Romances; Milton Hatoum. 
  
 
III. MINI-CURSO: O papel da escola na construção de identidades. Auditório 
(Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB).   
Proponete: Prof.a Ms. Débora Cabral (UniCeub/UnB). 
RESUMO DA PROPOSTA: O preconceito leva a violências físicas e psicológicas que 
impedem cidadãos e cidadãs de usufruir igualmente do que a sociedade oferece. O mini 
curso problematizará os papéis de homens e mulheres mostrando como suas identidades são 
construídas social e historicamente através do discurso. Ao mesmo tempo em que a escola 
reproduz valores e crenças que contribuem para a construção de preconceitos, ela deve ser 
também um ambiente de reflexão sobre a construção de identidades. No primeiro encontro, 
proponho uma conscientização da importância do discurso na construção das identidades, 
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relacionando o discurso com questões de gênero e racial. No segundo momento, serão 
apresentadas e elaboradas propostas de projetos que possam ser apresentadas nas escolas. 
PALAVRAS-CHAVE: Construção de identidades; questão de gênero; questão racial; papéis 
da escola. 
  
 
IV. MINI-CURSO: Direito e Gêneros: diálogos entre a Teoria Crítica dos Direitos 
Humanos e Teoria Queer. Sala 4 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponentes: Dra.Vanessa Oliveira Batista Berner (UFRJ); Heloisa Melino de Moraes 
(Mestranda UFRJ). 
RESUMO DA PROPOSTA: A proposta do minicurso é abordar o tema dos direitos humanos 
através da teoria crítica, com especial atenção às discussões sobre construção de 
identidades e a questão de gênero, sob uma perspectiva não-essencialista e não-ontológica 
de gênero, à luz da teoria queer.Apresentaremos uma ótica sob a qual o Direito tem grande 
potencial transformador e emancipador, devendo, portanto, estar a serviço das lutas e 
reivindicações protagonizados pelos movimentos sociais.Ao trabalhar a questão da 
construção da identidade em sua relação com a efetivação de direitos humanos, 
pretendemos fazer reflexões políticas a partir de temáticas cotidianas relacionadas aos 
gêneros, com a finalidade de romper com a burocratização do conhecimentos acadêmico 
enquanto padrão de poder cis-heteropatriarcal e falar da implementação dos direitos 
humanos no contexto atual. 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Gêneros; Teoria Crítica; Movimentos Sociais. 
  
 
  
 
 

DIA 29/05 – 19:00 às 22:30hs. 
  
 
 
I. MINI-CURSO: Gênero, relações de trabalho e neoliberalismo: desafios para uma 
agenda feminista. Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponentes: Dra. Maria Celia Orlato Selem (UNICAMP); Ms. Anette Lobato Maia 
(doutoranda UnB); Ms. Marjorie Nogueira Chaves (doutoranda UnB). 
RESUMO DA PROPOSTA: Atualmente há uma expressiva produção científica sobre a 
temática de gênero e suas interfaces, assim como um considerável aumento de políticas 
públicas voltadas para a promoção da igualdade de gênero e raça. Todavia, ainda há uma 
carência de estudos que abordem a relação entre feminismo e neoliberalismo, o que 
repercute nas políticas em curso. Assim, este minicurso propõe problematizar o contexto 
atual dos feminismos frente à ascensão das políticas neoliberais. A partir de autoras como 
Nancy Fraser, Mirla Cisne, Telma Gurgel e Angela Davis, buscaremos situar os 
enfrentamentos colocados aos feminismos classistas e antirracistas no Brasil, no que diz 
respeito as suas promessas emancipatórias, particularmente as políticas sociais ligadas ao 
trabalho em um capitalismo em crise. O público alvo desta proposta são alunas/os, 
professores/as, integrantes de movimentos sociais e outros que se interessam pela temática. 
PALAVRAS-CHAVE: Feminismos; trabalho; neoliberalismo. 
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II. MINI-CURSO: “Gênero: Filósofas” (Hipácia de Alexandria, Christine de Pizan, Simone 
de Beauvoir e Hannah Arendt). Sala 4 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponentes: Prof.a Ms. Ana Míriam Wuensch (UnB); Dra. Loraine de Oliveira (UnB); Dra. 
Cecília Almeida (UnB). 
RESUMO DA PROPOSTA: Apresentação das pensadoras Hipácia de Alexandria, Christine 
de Pizan, Simone de Beauvoir e Hannah Arendt, como mote para a discussão sobre a 
presença e ausência de filósofas nos currículos, disciplinas e histórias da filosofia, ainda 
estruturados de forma androcêntrica, bem como os sentidos filosófico-feminista da leitura 
destas autoras entre nós. 
PALAVRAS-CHAVE: Hipácia de Alexandria, Christine de Pizan, Simone de Beauvoir e 
Hannah Arendt. 
 
  
III. MINI-CURSO: Violência doméstica infantojuvenil, gênero e diversidade sexual. 
Proponete: Prof.a Ms. Adriana Costa de Miranda (SEDF). Sala 18 (Memorial Darcy Ribeiro 
– UnB). 
RESUMO DA PROPOSTA: Neste mini-curso serão articulados aspectos das expressões de 
violência doméstica contra crianças e adolescentes com questões relativas a gênero e 
diversidade sexual. O principal objetivo do trabalho é provocar a reflexão dos/as participantes 
acerca das manifestações de violência física, psicológica, sexual e da negligência de 
pais/mães/responsáveis contra filhos/filhas/meninos/meninas relacionando-as com a violência 
contra a mulher e a homofobia. Objetiva-se ainda proporcionar a leitura crítica dos/as 
participantes acerca dos efeitos da violência doméstica na aprendizagem escolar, uma vez 
que esta é ainda uma questão invisível aos/às educadores/as e que fere a promoção dos 
direitos humanos dos/as estudantes. A fim de cumprir o proposto, a metodologia de trabalho 
do mini-curso está pautada em ‗breves‘ estudos de casos, na apresentação de dados 
nacionais sobre violência doméstica infantojuvenil e no diálogo entre os/as participantes, 
preferencialmente graduandos/as e profissionais da educação básica. 
PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica; Crianças; Adolescentes; Gênero; diversidade 
sexual. 
  
 
IV. MINI-CURSO: “Costurando caminhos da diversidade”: gênero e sexualidade no 
currículo escolar – um estudo de caso. Sala 3 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB).   
Proponente: Ma. Lívia Gozzer Costa (Instituto Federal da Bahia – campus Feira de Santana). 
RESUMO DA PROPOSTA: Diante das transformações decorrentes das lutas empreendidas 
pelos movimentos sociais e pela participação da sociedade civil, as discussões inerentes às 
questões de gênero e sexualidade se tornaram indispensáveis no atual currículo das escolas 
brasileiras. A produção e reprodução de comportamentos e atitudes preconceituosas 
(homofobia, sexismo) perante a diversidade tem encontrado ressonância no ambiente escolar 
em decorrência da falta de esclarecimento do público jovem. Por ser este um espaço de 
construção de valores, e o currículo escolar o alicerce dessa empreitada, o mini-curso tem 
como objetivo discutir com professores de nível fundamental e médio múltiplos caminhos para 
a inserção do gênero e sexualidade no currículo escolar. Teremos como parâmetro a 
experiência exitosa e pioneira do I Simpósio de Gênero, Sexualidade e Homofobia do 
Instituto Federal da Bahia – campus Feira de Santana, ocorrido em setembro de 2013. 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Sexualidade; Currículo Escolar. 
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V. MINI-CURSO: Confrontando feminismo e machismo na Mitologia da Amazônia.  
Sala 24 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Proponente: Prof.a Dra. Margarete Edul Prado de Souza Lopes (UFAC). 
RESUMO DA PROPOSTA: A região Norte do Brasil contém um rico imaginário popular, o 
qual comporta um conjunto de símbolos, rituais, mitos e crenças que as pessoas de uma 
comunidade ou grupo têm assimilam e enraízam de tal forma, que com o passar do tempo 
tendem a encarar como comportamento natural, esquecendo que se tratam de construções 
sociais. Com esse minicurso, para alunos e professores de Letras e outros interessados, 
vamos discutir as relações de gênero e poder partindo da mitologia das guerreiras amazonas. 
Buscamos, no imaginário da cultura indígena, da figura das mulheres guerreiras, um mito dos 
mais fecundos desta região, para mostrar antecipações do feminismo e uma luta antiga de 
combate ao machismo. Selecionamos duas narrativas que tematizassem as Ycamiabas, 
lendárias guerreiras da floresta amazônica, para um estudo da representação dessas 
mulheres na ficção, pelo viés dos estudos de gênero e feminismo. O viés teórico utilizado 
inclui artigos científicos básicos, da autoria de Ivia Alves e Rita Terezinha Schimidt, para 
efetivar a leitura comparada do romance histórico, de Abguar Bastos, Terra de Ycamiabas 
(1930), com o contemporâneo romance de autoria feminina, Ycamiabas, filhas da noite, 
mulheres da lua (2004), de Regina Melo. 
PALAVRAS-CHAVE: Relações de Gênero; Mitologia; Romance. 
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ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 
 

 

 
28, 29 e 30/05 – 12:00 às 13:40hs. 

 
COM ELAS NO CINEMA – Exibição de vídeos.  
Auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB). Traga seu lanche e curta os vídeos, 
documentários e imagens!  
PROGRAMAÇÃO (exibição de materiais relativos ao MINICURSO ―Gênero: Filósofas‖) 
Dia 28/05/2014 – 12:30h Entrevistas com Hannah Arendt (seleção). Um documentário (Pensar 
Apaixonadamente, 57‘) que trata da vida e das ideias de Hannah Arendt. A sua formação, o impacto da 
II Guerra na Alemanha e na Europa, o exílio e o início da carreira como escritora e filósofa. Num 
segundo vídeo, a célebre entrevista concedida a Günter Gaus (Zur Person, 73‘), no qual a pensadora 
reflete de forma melancólica sobre a experiência no pós-guerra, sobre o processo de deixar o seu país 
e construir uma nova vida nos Estados Unidos e sobretudo a contínua ligação, apesar de tudo, com a 
sua língua materna.  
Dia 29/05/2014 – 12:30h Une Femme Actuelle (Simone de Beauvoir) Direção de Dominique Gros 
(2007) 52‘. O documentário apresenta a romancista, filósofa, militante política e feminista Simone de 
Beauvoir (1908-1986), em sua identidade singular e em sua contribuição para o debate teórico dos 
movimentos feministas de sua época, com os quais interagiu no mundo inteiro. Com imagens e 
gravações de depoimentos da própria Simone, de sua filha adotiva e amigos. 
Dia 30/05 2014 – 12:30h a) Trailer do filme Ágora (Hipátia de Alexandria), do diretor espanhol 
Alejandro Amenábar (2009), 126‘.  Século IV, no Egito, sob o poder do Império Romano, violentos 
confrontos sociais e religiosos invadem as ruas de Alexandria.  Sem poder sair da lendária Biblioteca 
da cidade, a brilhante astrónoma, filósofa e matetmática Hipácia, com a ajuda dos seus discípulos, faz 
tudo para salvar os documentos da sabedoria do Antigo Mundo. A história de Hipácia recorda que, na 
Antiguidade pagã, encontraremos diversas figuras femininas de autoridade e saber, mas um novo 
papel estava destinado à mulher no mundo romano-cristão que emergiu martirizando Hipácia.  
b) Trailer do filme Christine, Christina, da diretora italiana Stefania Sandrelli (2009), 96‘. Drama 
histórico e biográfico da escritora medieval, nascida italiana, e educada na corte do Rei Sábio Carlos V. 
Retrata a vida desta mulher que reivindicou, em seus escritos, e na sua existência, a dignidade do 
gênero feminino, contando histórias de mulheres exemplares do passado e do seu presente. O seu 
trabalho como escritora permitiu-lhe sustentar a família, e afirmar-se como autora, difundindo suas 
obras por diversas bibliotecas europeias. Ela protagonizou uma polêmica literária com aliados 
intelectuais, e contra adversários poderosos, num período em que as mulheres estavam proibidas de 
estudar e ensinar na Universidade de Paris.   
 c) Exibição de imagens medievais das obras de Christine de Pizan (Cidade das Damas e L‘Epistre 
Othea) reunidas pelo estudante Jan Araújo Fernandes (Trabalho da disciplina Ideias Filosóficas em 
Forma Literária). 

 
28/05 – 18:00 às 19:00hs. 

 
- Exibição do vídeo: Mulheres cuidando de mulheres em situação de violência: uma pesquisa, 
muitas histórias. (Duração: 30 minutos de vídeo + 30 minutos de debate). 
Sala 3 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Profa. Dra. Katia Tarouquella Brasil (UCB) 
Prof.a Dra. Tânia Mara Campos de Almeida (UnB) 
RESUMO: Exibição de vídeo resultado da pesquisa coordenada pelas professoras Kátia Brasil e Tânia 
Mara, realizada no triênio 2008, 2009 e 2010 no Distrito Federal com recursos do CNPq e da FAP-DF. 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero, violência contra as mulheres, saúde. 
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- Poemíssimos, Poemetos e outras Titicas – recital com Annarkista de Cristo. (Duração: 30 
minutos). 
Hall de entrada do auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Anna Cristo (Graduada em História – UnB) 
RESUMO: Recital no qual Annarkista de Cristo mostrará ao público sua produção literária. A autora 
apresentará seus poemas curtos e curtíssimos e, por isso, chamados de poemíssimos e poemetos, 
além de seus mini-contos, que podem ser encarados como outras titicas. Annarkista de Cristo é o 
pseudônimo de Anna Cristo, artista multifacetada que experimenta diversas linguagens. Atriz, 
performadora, palhaça, escritora e produtora cultural, iniciou-se no teatro em 2004. Foi integrante do 
BR-S.A. – Coletivo de Artistas, coordenado por Denis Camargo e do grupo de teatro IMPRO.ATO, sob 
direção de Edson Duavy. Desenvolveu-se na arte da palhaçaria no Ponto de Cultura Galpão do Riso, 
localizado em Samambaia/DF, com João Porto Dias. Em 2013, junto com Carol Barreiro, Hilan 
Bensusan e Renato Fino, organiza o evento mensal Noites Mortas, que tem a morte como tema. 
Constantemente se apresenta em saraus da cidade. Participou da 1ª Residência Artivista Libertária 
Feminista (REAL Feminista), em 2013, onde percebeu a necessidade de um maior engajamento. 
Frequentemente alia recitais e performances a atos políticos. Mantém o blog 
annacristo69.blogspot.com onde pode ser conferida parte de sua produção. 
PALAVRAS-CHAVE: Recital; Literatura; Arte. 

 
 
 

29/05 – 18:00 às 19:00hs. 
 
- Do não à mão. (Duração: 15 minutos). 
Hall de entrada do auditório (Beijódromo – Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Prof.a Dra. Angeli Rose. 
RESUMO: Apresentação performática de um gesto poético: Uma biografia não autorizada de uma 
mulher pancada. (texto poético sobre o feminino e a diversidade - literatura infanto-juvenil) Em cena o 
corpo, o movimento e a ludicidade do não e das mãos. Entre imagens e voz uma parte da história da 
alfabetização brasileira é contada. 
PALAVRAS-CHAVE: Infância; corpo; diversidade. 
 
 
- CineClube na REAL: Mostra de Vídeos da Residência Artivista Libertária Feminista. (Duração: 
40 minutos de vídeo + 20 minutos de debate). 
Sala 3 (Memorial Darcy Ribeiro – UnB). 
Alexandra Martins Costa (UnB)  
Nadja Dulci (UnB) 

RESUMO: Realizar mostra de produções audiovisuais das duas edições da Residência Artivista 
Libertária (REAL Feminista) que aconteceram, no Distrito Federal e em Fortaleza. Na sequência das 
exibições será realizado debate das obras apresentadas. Objetiva-se com a mostra o fomento aos 
processos de produção de conhecimentos e aprendizagens; a promoção do compartilhamento e 
intercâmbio de experiências e a expressão em diversas linguagens; apoio, fortalecimento e 
colaboração para criação libertária (artística, cultural e política) das mulheres artistas e artivistas. A 
REAL é um encontro entre diversas experiências, práticas e buscas feministas. Possibilita a vivência 
da arte e do feminismo em relações dinâmicas e colaborativas que se expressam de forma múltipla 
questionando a opressão, a violência e as hierarquias. Os vídeos estão sendo postados nos seguintes 
sites: https://vimeo.com/realfeminista, https://www.youtube.com/user/realfeminista. 
PALAVRAS-CHAVE: Artivismo; feminismos; residência. 

https://vimeo.com/realfeminista
https://www.youtube.com/user/realfeminista

