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APRESENTAÇÃO 

 

O III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero tem como tema "Mulheres e 

Violências: Interseccionalidades", com o intuito de reunir e difundir debates, estudos, 

pesquisas acadêmicas, ativismos e propostas político-sociais dedicadas ao 

entendimento, combate e prevenção da violência contra as mulheres no Brasil. O termo 

"interseccionalidades" põe em relevo a diversidade das identidades e experiências das 

mulheres ao considerar a articulação do sexo/gênero com outros eixos identitários (raça, 

etnia, classe, sexualidade/orientação sexual, religião, idade/geração, territorialidade, 

etc.) que também participam de discursos e práticas sociais que sustentam 

desigualdades, exclusões e violências que acometem muitas mulheres em nossa 

sociedade. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Cintia Schwantes (TEL/UnB) 

Cristiane de Assis Portela (História/UniCEUB, MESPT/UnB) 

 Cristina M. T. Stevens (PosLit/UnB) 

Edlene Oliveira Silva (História/PPGHIS/UnB)  

Susane Rodrigues de Oliveira (História/PPGHIS/UnB) 
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Painel produzido pela artista Vanessa Rosa com o tema "Violência contra as 

Mulheres" para a exposição itinerante "Pequim+20 em Graffiti" que contou com a 

particpação de artistas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, promovida pela ONU 

Mulheres como parte do debate sobre os avanços pela igualdade de gênero desde o 

estabelecimento da Plataforma de Ação de Pequim, em 1995. Imagem cedida pela 

ONU Mulheres em apoio III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero. Foto: 

ONU Mulheres/Flávio Sandoval. 
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CONFERÊNCIAS 

 
 

 
Quarta-feira (09/11) – 8:30h às 10h – CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

 

Violência de gênero na trama interseccional das relações sociais 

Dra. Cecilia Sardenberg 

Nesta apresentação pretendo trazer uma reflexão sobre violência e determinantes 

de gênero na trama interseccional das relações sociais. Sabe-se que nas sociedades 

contemporâneas operam matrizes de opressão, tais como, capitalismo, sexismo, 

racismo, etarismo, e lesbo/homo/transfobia, dentre outras, que interagem e se 

entrelaçam de sorte a forjarem sistemas de estratificação e opressão interseccionados. A 

depender do contexto histórico-social, determinadas „intersecções‟ de gênero, raça, 

classe, sexualidade, idade/geração, entre outros marcadores sociais, irão corresponder a 

„posicionalidades‟ mais vulneráveis, razão pela qual determinadas categorias ou grupos 

sociais podem ficar mais a mercê da violência de gênero do que outros. Esse parece ser 

o caso das mulheres negras, lésbicas e trans na sociedade brasileira, ainda que a 

violência de gênero continue a vitimar mulheres das mais diversas „posicionalidades‟. 

 

 

Quinta-feira (10/11) – 8:30h às 10h 

 

Mulheres Fortes: o reconhecimento de nossa fortaleza contra o discurso da 

violência sobre os corpos de mulheres negras 

Dra. Conceição Evaristo  

A concepção corrente de que as mulheres negras são fortes precisa ser entendida 

desde o processo de escravização das mulheres africanas e suas descendentes nas 

Américas. Fortes como animais, aptas para o trabalho escravo, em suas diversas 

modalidades, inclusive ao da escrava reprodutora, corpo objeto inscrito na economia da 

escravidão, enquanto fonte de geração de novos corpos escravos. O conceito de 

“mulheres fortes” imposto às mulheres negras nos desumaniza, nos violenta, pois  não 

permite o reconhecimento de nossas fragilidades, de nossas angústias, de nossos dramas 

existenciais, próprios de todo ser humano. Por outro lado há uma “fortaleza” construída 

desde nossas ancestrais. Nesse sentido retomo a memória do evento negreiro, em que as 

mulheres africanas transportadas à força nos navios para as Américas, com seus 

lamentos deram origem aos blues. Essa imagem apreendida por Opal Palmer Adisa, 

escritora jamaicana (Livro da saúde das mulheres negras, RJ, Pallas/Crioula, 2000, 

p.111) é utilizada para discorrer sobre uma “fortaleza” vivida no momento mesmo em 

que se dá a animalização desses corpos aprisionados nos porões dos navios. É preciso 

desconstruir o discurso da “mulher negra forte” que institui uma série de violência sobre 

os nossos corpos, que varia desde o tratamento oferecido pelo sistema de saúde pública, 

como a própria dificuldade das mulheres negras em se permitirem vulneráveis diante de 

suas questões emocionais, diante de seus sofrimentos. O reconhecimento da “violência” 

desse discurso não significa, contudo a negação de nossa resiliência, talvez justo o 

contrário, pois afirma que estamos aqui, apesar de. 
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Quinta-feira (10/11) – 15:30 às 17:30h 

 

Intolerância e violência nas redes sociais 

Dra. Iara Aparecida Beleli 

Nesta conferência proponho uma reflexão sobre a utilização das tecnologias digitais e o 

estabelecimento de redes que se desenvolvem por meio de interfaces sócio-técnicas. Se 

essa interface possibilita a circulação da informação de maneira horizontalizada, ela 

também permite perceber a intolerância aos “diferentes”, expondo múltiplas faces da 

violência. 
 

Sexta-feira (11/11) – 16h às 17:30h 

 

Feminicídio: fatores de risco e estratégias de prevenção 

Dr. Thiago Andre Pierobom de Avila 

 Infelizmente o Brasil ainda possui índices alarmantes de feminicídios em 

contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é indicativo da 

necessidade de efetiva concretização do conjunto de políticas públicas de prevenção da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas no art. 8º da Lei Maria da 

Penha. Demandas crescentes e recursos escassos têm exigido uma gestão de 

maximização dos recursos disponíveis, bem como a adequada articulação do trabalho 

em rede, para a individualização das intervenções de proteção nos casos mais graves. 

Estudos internacionais têm documentado a existência de fatores de risco para a prática 

de violência física grave ou feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, que permitem a individualização dessa intervenção. A presente palestra 

pretende expor a experiência do projeto de proteção integral, realizada pela Rede do 

Distrito Federal de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sob 

coordenação do MPDFT, de avaliação do risco e de individualização da intervenção de 

proteção nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tais quais a 

construção do plano de segurança, as patrulhas de fiscalização do cumprimento das 

medidas protetivas de urgência pela Polícia Militar, as intervenções psicossociais para 

vítimas e para agressores, as estratégias de inclusão social da vítima (emprego, creche), 

o acompanhamento individualizado dos casos de risco grave por comissão local de 

articulação da rede e as estratégias de monitoração da evolução da situação de risco 

pelos integrantes da rede. 
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PAINEL 

 
 

 

Sexta-feira (11/11) – 08:30h às 10h 
 

Feminismos negros e antirracista 

Coordenação: Jolúzia Batista (Cfemea). Participantes: Rivane Arantes (SOS Corpo), 

Ana Claudia Pereira, Natália Maria Alves Machado (Cfemea) 

Considerando o contexto de um país estruturalmente racista, patriarcal, 

capitalista e heteronormativo onde estas dimensões influenciam preponderamente a 

dinâmica das relações sociais, considerando ainda a urgência em refletir sobre a 

vivência da desigualdade entre as mulheres, este painel propõe uma reflexão sobre as 

intersecções de raça e gênero no aprofundamento das opressões históricas que as 

mulheres enfrentam cotidianamente, referenciadas a partir dos encontros e desencontros 

entre o feminismo negro e o feminismo antirracista, o tensionamento no campo teórico 

e político feminista e os desafios para o enfrentamento do racismo e a desigualdade no 

Brasil. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
  

 

MESAS REDONDAS 

 
 

 

Quarta-feira (09/11) – 10:30h às 12h 

 

1. Violência como ausência ou escassez de registros 

Dra. Cristina Antonioevna Dunaeva (Instituto de Artes/VIS/UnB) 

Dra. Adriana Mattos Clen Macedo (Departamento de Artes Visuais – UnB) 

Dra. Cristiane de Assis Portela (MESPT/UnB, UniCEUB) 

 

2. Violência no ambiente universitário: desafios e ações das universidades no Brasil  

Dra. Madge Porto (Universidade Federal do Acre ) 

Dra. Carla Sabrina Antloga (Universidade de Brasília) 

Dra. Joelma Rodrigues da Silva (Universidade de Brasília) 

 

3. Literatura, Mulher e Violência 

Dra. Nadilza Martins de Barros Moreira (Universidade Federal da Paraíba) 

Dra. Constância Lima Duarte (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Dra. Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne (Universidade Federal da 

Paraíba) 

 

4. Estratégias de intervenção com mulheres e homens em situações de violência 

doméstica contra mulheres a partir da perspectiva de gênero 

Dra. Marcela Novais Medeiros (Núcleo de Atendimento a Famílias e aos autores de 

Violência Doméstica de SMIDH, GDF) 

Dra. Fabrício Lemos Guimarães (TJDFT/Núcleo de Estudos em Gênero e Psicologia 

Clínica e Cultura) 

Dra. Miriam Cássia Mendonça Pondaag (IESB) 

 

 

RESUMOS 

 
1. Violência como ausência ou escassez de registros 

Coordenadora: Dra. Cristina Antonioevna Dunaeva (Instituto de Artes/VIS – UnB) 

A ausência ou a escassez de registros da produção artística, acadêmica, textual 

ou de memórias das mulheres, denota uma das práticas comuns da violência patriarcal e 

misógina: o silenciamento. As autoras das comunicações da Mesa Redonda propõem, 

primeiro, evidenciar, o ocultamento, a inexistência ou a perversão dos registros 

existentes da participação feminina em campos social, cultural e artístico. Segundo, dar 

visibilidade à produção feminina historicamente datada e contemporânea, quebrando o 

paradigma de silenciamento e retomando as narrativas das autoras mulheres e suas 

autorrepresentações. E, por último, procuramos ressignificar as epistemologias 

existentes, apontando às violências epistêmicas presentes em nossos campos de estudo, 

desconstruindo, desta forma, a anterior história patriarcal. Palavras-chave: violência 

epistêmica; interseccionalidades; epistemologias feministas. 
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Mulheres artistas da vanguarda na Rússia: a presença ausente 

Dra. Cristina Antonioevna Dunaeva (Instituto de Artes/VIS – UnB) 

Com a inauguração de estudos feministas e pós-coloniais em artes visuais, houve 

a releitura de principais conceitos e mecanismos de construção da história da arte 

outrora hegemônica (atualmente, considerada patriarcal e eurocêntrica). Visase a 

inclusão e os questionamentos sobre a exclusão da produção artística de assim 

chamadas “minorias”: grupos sociais que historicamente foram e continuam sendo 

excluídos do sistema das artes. A comunicação propõe a apresentação e a análise do 

legado teórico e artístico de Olga Rózanova (1886-1918). As especificidades da 

sociedade russa naquele período possibilitaram a inclusão das mulheres ao campo 

artístico, diferentemente das situações europeia ou latinoamericana. As artistas, como 

Olga Rózanova, foram principais expoentes da vanguarda russa. Não obstante, suas 

obras, seu legado teórico e sua participação política são, notoriamente, menos 

conhecidos que a produção dos artistas homens. Palavras-chave: história da arte; 

feminismo; violência epistêmica.  

 

Os críticos de arte no Brasil e a violência epistêmica contra as artistas mulheres 

Dra. Adriana Mattos Clen Macedo (Departamento de Artes Visuais – UnB) 

A discussão abordará as avaliações das produções de artistas mulheres no final 

do século XIX no Brasil e sua qualificação como amadoras e raramente como 

profissionais. Essas análises variavam da reprovação dos talentos, das habilidades 

técnicas, dos valores estipulados para a venda de suas obras até a definição de gêneros 

pictóricos e trabalhos artesanais específicos para a atividade feminina. A noção de 

violência epistêmica ajuda a compreender como o lugar da prática e do conhecimento é 

negado às artistas, reforçando relações de dominação e inviabilização das mulheres no 

registro da história da arte. Essa expropriação da representação da arte não é um 

problema específico dos textos críticos e das instituições de ensino do século XIX. É 

importante ainda observar os desdobramentos desse pensamento misógino na arte 

moderna e a busca por um lugar representativo na arte contemporânea. Palavras-chave: 

crítica de arte; artistas mulheres; violência epistêmica. 

 

Narrativas de etnicidade e suas interseccionalidades na produção acadêmica de 

pesquisadoras indígenas e quilombolas na UnB 

Dra. Cristiane de Assis Portela (Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e 

Territórios Tradicionais/MESPT/UnB; Centro Universitário de Brasília – UniCEUB) 

Proponho uma reflexão sobre as interseccionalidades contidas nas narrativas 

sobre comunidades tradicionais marcadas pela etnicidade no Brasil, em especial entre 

indígenas e quilombolas. Há de se ressaltar que a própria categoria "comunidades 

tradicionais" já se constitui como conceito técnico político que por vezes subsume tais 

interseccionalidades a fim de reforçar formas de ação política que sem dúvida guardam 

relevância em um campo mais amplo de disputa por poderes, entretanto, nesse processo 

se evidencia um silenciamento narrativo naquilo que se refere às mulheres e ao 

protagonismo destas em processos de autoria, o que acaba reforçando subalternidades 

historicamente alicerçadas. Mais do que anunciar tal problemática, interessa-me pensar 

como, ao se tornarem autoras das produções acadêmicas que versam sobre suas 

comunidades, estas mulheres fazem frente às perspectivas de epistemicídio ligadas aos 

conhecimentos tradicionais em seus grupos de origem e ao mesmo tempo, ao 

silenciamento de gênero contido nessas narrativas. A fim de trazer luz a esse debate 

analisarei algumas perspectivas interseccionais de questionamento dessa 

invisibilidade/silenciamento, inscritas em trabalhos acadêmicos de mulheres indígenas e 
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quilombolas em um mestrado intercultural na UnB. A partir da análise dos trabalhos de 

pesquisadoras de comunidades diversas, duas indígenas e duas quilombolas, buscarei 

problematizar as perspectivas de gênero contidas na escolha dos temas, nas formas de 

enunciação e análise, bem como nas narrativas escritas que resultam de suas práticas. 

Palavras-chave: Pesquisadoras indígenas e quilombolas; etnicidade; 

interseccionalidades. 

 

 

2.  Violência no ambiente universitário: desafios e ações das universidades no 

Brasil  
Coordenadora: Dra. Madge Porto (Universidade Federal do Acre –Ufac) 

O ambiente universitário também é marcado pela violência contra as mulheres, 

por mais que isso pareça improvável. Mesmo entre pessoas que tiveram acesso ao 

conhecimento e à escola formal há a experiência da violência, e essa também se revela 

nos ambientes de estudo. Diante dessa evidência empírica, a partir dos depoimentos e 

vivências pessoais e de mulheres próximas, e evidências científicas, a partir de dados de 

pesquisa, entendemos ser necessário pautar a discussão sobre a violência que acomete 

às mulheres nas universidades. Dessa forma, apresentaremos algumas iniciativas que 

estão sendo desenvolvidas em algumas universidades públicas do país para o 

enfrentamento da violência contra as mulheres em suas diversas formas. Essa iniciativa 

se faz necessária para garantir às mulheres a presença nas universidades de forma livre e 

sem violência para a conquista da igualdade social. Palavras-chave: mulheres; violência; 

universidade. 

 

O enfrentamento da violência no ambiente universitário: uma experiência na 

Universidade Federal do Acre 

Dra. Madge Porto (Universidade Federal do Acre –Ufac)  

A experiência como psicóloga na Universidade Federal do Acre apontou a 

existência de violência contra as mulheres, estudantes e servidoras, no interior da 

instituição. Assédios e violência simbólica fazem parte da experiência das mulheres na 

universidade. Na atual condição de professora da Ife e entendendo que a igualdade entre 

mulheres e homens passa pelo acesso à educação, propomos a Roda De Conversa De E 

Para Mulheres com o objetivo de oportunizar um lugar de voz e reflexão sobre a 

violência contra as mulheres que existe dentro do campus universitário. Falamos sobre a 

violência nas salas de aulas e nas festas acadêmicas que fazem as mulheres sentirem 

medo, sofrerem e mesmo abdicarem de sua formação de nível superior. Nesses 

encontros as mulheres de várias idades e etnias, inclusive da comunidade externa, 

dividem suas experiências e buscam formas de enfrenta-la.  Palavras-chave: violência 

contra as mulheres; universidade; projeto de extensão. 

 

Gênero e Assédio Moral no Trabalho 

Dra. Carla Sabrina Antloga (Universidade de Brasília) 

O assédio moral no trabalho é um fenômeno complexo que vem se alastrando 

nas organizações. A despeito do volume de pesquisas desenvolvidas sobre o tema, 

poucas investigações consideram a questão de gênero. A banalização da violência no 

trabalho assume conotações mais perversas quanto tratamos das mulheres.  Amplia-se a 

invisibilidade e a naturalização do assédio contra as trabalhadoras na medida em que o 

exercício da dominação masculina reveste-se de comportamento típico. Espera-se que a 

mulher lide com o assédio de maneira a reforçar os estereótipos atribuídos ao gênero, ao 

mesmo tempo em que trata-se de minimizar as denúncias das trabalhadoras, ou de 
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atribuir a problemas e/ou características pessoais suas reações emocionais que sejam 

efeito do processo de assédio. Dar visibilidade à diferença de gênero presente no 

fenômeno é fundamental, especialmente para o desenvolvimento de políticas 

consistentes de combate ao assédio. 

Palavras-chave: assédio moral; trabalho; gênero. 

 

“Pega no laço, a dente de cachorro”: refletindo sobre a cultura do estupro no Brasil 

Dra. Joelma Rodrigues da Silva (Universidade de Brasília) 

Muito se tem discutido sobre a chamada “cultura do estupro” existente no Brasil. 

Longe de propor um debate – que considero estéril – acerca da existência ou não dessa 

cultura, proponho, nesse ensaio, pensar em sua construção, reafirmação e permanência 

naturalizada na sociedade brasileira contemporânea. Proponho, na tentativa de 

apreender esse processo, inscrevê-lo na história da sociedade brasileira, para tanto 

visualizaremos como – durante as lutas pela conquista desse território por europeus –

foram percebidos os corpos nativos, os corpos não-brancos. Há tempos, em minhas 

aulas, em momentos não previstos, pergunto as/os estudantes se já ouviram histórias de 

mulheres que foram capturadas “pegas no laço”, “a dente de cachorro”. 

Inevitavelmente, ouço histórias de bisavós, que de tão “bravas”, foram capturadas em 

armadilhas, ou caçadas por cães e levadas para serem “civilizadas”. A familiaridade de 

tais narrativas levou-me a buscar na iconografia e na historiografia pistas que 

indicassem a formação de uma cultura que, quando frente a corpos submetidos, os 

entende como espaços autorizados para a realização de toda sorte de perversidades 

(mutilações e estupros, por exemplo). Cabe assinalar que tanto a iconografia quanto a 

historiografia não são aqui entendidas como discursos verdadeiros, são apenas pistas, 

rastros deixados em um percurso que, embora não seja longo encontra-se incrivelmente 

bem sedimentado, essa estrutura atravessa não apenas relações interpessoais como 

também institucionais. Os casos de violência de gênero que vemos diariamente nas 

universidades brasileiras podem ser apreendidos como parte de uma estrutura que 

legitima a submissão e a manipulação/apropriação de corpos e vidas entendidos como 

insubmissos, rebeldes, incivilizados ou incapazes de adotar os códigos impostos, as 

regras estabelecidas para cada gênero. O foco em corpos não-brancos não se dá por 

acaso: o feminismo pós-colonial e o feminismo negro fornecem o instrumental teórico 

necessário para nos orientar na busca pelo entendimento dos elementos estruturantes da 

cultura do estupro entre nós. Palavras-chave: cultura do estupro; iconografia; 

historiografia. 

 

 

3.  Literatura, Mulher e Violência 

Coordenadora: Dra. Nadilza Martins de Barros Moreira (Universidade Federal da 

Paraíba) 

A nossa proposta de mesa-redonda – Literatura, Mulher e Violência – para o III 

Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero tem por objetivo atualizar as diversas 

formas de representação da violência contra as mulheres desde o século XVIII até a 

contemporaneidade, assim como problematizar as relações de dominação masculina em 

três obras de mulheres escritoras, Olympe de Gouges, uma humanista do século das 

luzes; Augusta Faro, uma escritora contemporânea, focada na tradição ficcional do 

maravilhoso para construir cenário, enredo e personagem; e Conceição Evaristo, uma 

das pioneiras brasileira a desnudar o cenário afrodescendente na criação poética de sua 

produção ficcional. O elo de intersecção proposto entre os textos literários selecionados 

será: a autoria feminina, a representação da violência através dos personagens e seus 
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enfrentamentos, mediados pela perspectiva da crítica feminista e dos estudos de gênero. 

Palavras-chave: Olympe de Gouges; Augusta Faro; Conceição Evaristo.  

 

Veredas da escrevivência – a ficção de Conceição Evaristo. 

Dra. Constância Lima Duarte (Universidade Federal de Minas Gerais) 

Resumo 1: Este texto pretende refletir, a partir de uma perspectiva étnica e feminista, 

sobre as diferentes releituras da violência que Conceição Evaristo realiza em sua 

produção ficcional, através de personagens e situações inspiradas no cotidiano feminino. 

Palavras-chave (no máximo 3) Representação, Violência, Gênero. 

 

Violência e resistência no drama L´Esclavage des nègres de Olympe de Gouges (1748-

1793) 

Dra. Luciana Eleonora de Freitas Calado Deplagne (Universidade Federal da Paraíba) 

Uma das pioneiras do feminismo europeu, Olympe de Gouges foi sobretudo uma 

humanista do século das Luzes que se envolveu em várias lutas, como a abolição dos 

escravos, o direito da mulher ao voto, ao divórcio, entre outras. Não só os escritos 

políticos da autora, mas também os literários refletem bem tais reivindicações. 

Pretende-se, nesta comunicação, apresentar sua principal obra literária, o drama 

romântico L´esclavage des nègres, encenado em 1789, que trata da denúncia da 

violência e das relações de poder implicadas no sistema escravista. Pelo prisma da 

crítica feminista e da teoria pós-colonial, focaremos nossa análise nas formas de 

resistência e de enfretamento à violência identificadas nas ações e reflexões das 

personagens femininas e do protagonista da peça, o escravo Zamore. Palavras-chave: 

Olympe de Gouges; escravidão; resistência.  

 

A violência simbólica em “Gertrudes e seu homem” de Augusta Faro 

Dra. Nadilza Martins de Barros Moreira (Universidade Federal da Paraíba)  

O ensaio proposto, “A violência simbólica em „Gertrudes e seu homem‟ de 

Augusta Faro” ancora-se nas considerações de Pierre Bourdieu acerca da “Dominação 

Masculina”. As reflexões críticas e teóricas focalizadas no ensaio pretendem explorar o 

que Bourdieu classifica de relações de dominação que se perpetuam e são vistas como 

aceitáveis ou até mesmo naturais pela sociedade patriarcal. No intuito de problematizar 

as relações de dominação masculina no mencionado conto, temos por objetivo analisar a 

representação da protagonista, Gertrudes, em parceria com a sua relação social e 

profissional com a comunidade onde mora, uma pequena vila. A análise da protagonista 

seguirá o viés da crítica feminista e valorizará a contextualização dos espaços de 

representação, assim como as características físicas e psicológicas dos protagonistas, ou 

seja, explora a construção de Gertrudes e a do seu homem, Romão.  Palavras-chave: 

violência simbólica; personagens; crítica feminista. 

 

 

4. Estratégias de intervenção com mulheres e homens em situações de violência 

doméstica contra mulheres a partir da perspectiva de gênero 

Coordenadora: Dra. Marcela Novais Medeiros (Núcleo de Atendimento a Famílias e 

aos autores de Violência Doméstica de SMIDH, GDF) 

Essa mesa redonda terá o objetivo de fomentar discussão sobre estratégias de 

intervenção com mulheres e homens em casos de violência contra mulheres a partir da 

perspectiva de gênero. Serão apresentadas contribuições metodológicas da psicologia 

para prevenção e intervenção provocados na saúde mental de mulheres. Dentre essas 

técnicas serão enfocadas as estratégias de avaliação de risco de reincidência e de 
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letalidade, bem como de atendimento em grupo com mulheres e homens... Serão 

discutidos os desafios encontrados no atendimento a mulheres e homens em situação de 

violência e a perversidade da não nomeação da violência. A interseccionalidade é 

apontada como abordagem feminista relevante na construção de estratégias de 

atendimento às mulheres e aos homens e de políticas públicas voltadas para o 

enfrentamento da violência. Palavras-chave: gênero; violência contra mulheres; 

estratégias de intervenção. 

 

Avaliação de risco em casos de violência doméstica contra mulher 

Dra. Marcela Novais Medeiros (Núcleo de Atendimento a Famílias e aos autores de 

Violência Doméstica de SMIDH, GDF) 

A importância da avaliação de risco em psicologia e possíveis parâmetros para o 

seu desenvolvimento será tema da exposição. Serão abordados os fundamentos das 

estratégias estruturadas e não estruturadas de identificação de riscos de reincidência e de 

letalidade. Também serão apresentados resultados de pesquisa que objetivou 

desenvolver checklist de avaliação de risco.  Avaliar risco é estratégia que permite a 

identificação dos casos mais graves, nos quais esteja ocorrendo o agravamento da 

violência, em contraste com aqueles menos graves.  É ação essencial para orientar 

intervenções profissionais. Pode também facilitar o reconhecimento dos riscos 

envolvido pela vítima e a consequente mobilização de recursos protetivos pessoais, 

interpessoais, institucionais e sociais. Palavras-chave: avaliação de risco; letalidade; 

reincidência. 

 

 “Ela não precisava chamar a polícia...”: anestesias relacionais e duplo-vínculos na 

perspectiva de homens autores de violência conjugal 

Dra. Fabrício Lemos Guimarães (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios – TJDFT / Núcleo de Estudos em Gênero e Psicologia Clínica e Cultura) 

Essa pesquisa de doutorado teve objetivo de identificar como homens autores de 

violência conjugal manifestaram indícios de naturalização das agressões. Os 

instrumentos utilizados foram o livro “Mas ele diz que me ama” e dois questionários. A 

pesquisa foi realizada em duas etapas. Os participantes foram 58 homens em 

acompanhamento psicossocial. As respostas mostraram um continuum de naturalização 

da violência ao comparar as vivências pessoais com a história do livro: 16 homens 

negaram as agressões; 14 participantes minimizaram o impacto da violência; 14 homens 

se desresponsabilizaram – justificaram ou externalizaram sua responsabilidade. Essa 

proposta metodológica favoreceu a escuta de homens de forma diferenciada e propiciou 

o início do processo de autorresponsabilização da violência. Palavras-chave: violência 

conjugal; gênero; masculinidades. 

 

Desafios no trabalho com mulheres em situação de violência e a perversidade da não 

nomeação da violência 

Dra. Miriam Cássia Mendonça Pondaag (Centro Universitário de Educação Superior de 

Brasília – IESB) 

O objetivo é discutir desafios no atendimento às mulheres em situação de 

violência e a não nomeação desta violência e suas implicações. As mulheres 

participantes demonstraram ter uma visão tradicional e estereotipada dos papéis 

masculinos e femininos na relação conjugal e familiar. A visão sobre estes papéis afeta 

a não qualificação das vivências como violência e a não percepção de sua condição de 

vítimas. Propõe-se a nomeação da violência como compromisso ético-político, que 

implica na necessidade de desconstruir sentidos pejorativos e discriminatórios 
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associados à violência familiar e às vítimas. Esta nomeação viabiliza a construção de 

estratégias de enfrentamento e de prevenção ao feminicídio. Aponta-se o espaço de 

atendimento em grupo de mulheres como possibilitador desta nomeação. Palavras-

chave: gênero; violência; grupo de mulheres. 

 

 

 

Quarta-feira (09/11) – 16:00h às 17:30h 

 

1. Mulheres, migrações, espaço público-privado: vulnerabilidades e violências  

Dra. Lourdes Maria Bandeira (Departamento de Sociologia, NEPeM – UnB) 

Dra. Délia Dutra (CEPPAC/UnB) 

Dra. Tânia Mara Campos de Almeida (Departamento de Sociologia, NEPeM – UnB) 

 

2. Diálogo teórico/analítico: resistência, identidade de gênero e processos de 

subjetivação 

Dra. Águeda Aparecida da Cruz Borges (Universidade Federal do Mato Grosso – 

CUA) 

Dr. Luís Antonio Bitante Fernandes (Universidade Federal de Mato Grosso – CUA) 

Dr. Deyvisson Pereira da Costa (Universidade Federal de Mato Grosso – CUA) 

 

3. Interfaces do poder, relações de gênero e construções culturais das violências 

Dra. Jaqueline Ap. M. Zarbato (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)  

Dra. Ana Carolina Eiras Coelho Soares (Universidade Federal de Goiás) 

Dra. Alcilene Cavalcante (Universidade Federal de Goiás) 

 

4. Ruídos da Comunicação Social pela igualdade de gênero no Brasil 

Dra. Sandra de Souza Machado (Universidade de Brasília) 

Dra. Cynthia Mara Miranda (Universidade Federal do Tocantins) 

Dra. Roberta Gregoli (Senado Federal – Observatório da Mulher contra a Violência) 

 

 

RESUMOS 

 
1. Mulheres, migrações, espaço público-privado: vulnerabilidades e violências  

Coordenadora: Dra. Lourdes Maria Bandeira (Departamento de Sociologia, NEPeM – 

UnB) 

A invisibilidade social e o silenciamento das autoridades policiais e jurídicas 

frente aos casos de violência contra as mulheres em âmbito migratório, público e 

privado têm sido confrontados com regras internacionais e com a instituição de leis 

nacionais, como a Lei Maria da Penha. Por um lado, as imigrantes de origem latina são 

submetidas a situações de vulnerabilidade ao chegarem ao país, inserindo-se no trabalho 

doméstico sem amparo legal e sob relações praticamente escravistas. Por outro lado, o 

ambiente permeado por violência em que vivem as brasileiras, embora vários grupos de 

mulheres já denunciem e exijam respostas das instituições responsáveis, ainda 

necessitam de mecanismos de gestão e políticas públicas eficazes, bem como das 

universidades em que alunas têm sofrido violência e assédio sexuais. Esta proposta de 

mesa visa reunir, portanto, pesquisadoras atuantes no enfrentamento a essas questões. 

Palavras-chave: violência doméstica; migração, universidade. 
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Violência contra as mulheres no espaço privado: um balanço sobre os 10 anos da Lei 

Maria da Penha 

Dra. Lourdes Maria Bandeira (Departamento de Sociologia, NEPeM – UnB) 

A presente exposição se propõe a fazer uma análise sobre a mulher vítima da 

violência e a atuação da Lei Maria da Penha (LMP) – avanços e resistências durante 

uma década (2006-2016). Afinal, a tomada de consciência dos poderes jurídicos e 

estatais sobre esse fenômeno, reproduzido fortemente pela tradição patriarcal brasileira, 

é tardia e os meios de enfrentar e preveni-lo ainda são frágeis. Embora a LMP traga uma 

nova definição ampliada de violência contra as mulheres, nem sempre esta 

complexidade é plenamente entendida e pode ser efetivada na prática das instituições 

responsáveis pela aplicação da lei. Tal situação desfavorável às mulheres e combatida 

pelos movimentos feministas se deve a alguns fatores, dentre os quais ora ressaltamos à 

reflexão: as representações sexistas predominantes entre os/as agentes públicos/as e as 

discriminações institucionais no trato desse tipo de violência. Palavras-chave: Lei Maria 

da Penha; segurança pública; judiciário. 

 

Mulheres migrantes trabalhadoras domésticas – vulnerabilidades e violências 

Dra. Délia Dutra (CEPPAC/UnB) 

A migração feminina internacional a trabalho doméstico não é fenômeno 

exclusivo do século XXI; entretanto, a presença em Brasília de imigrantes que chegam 

para se empregar no setor de serviços domésticos pode sim ser considerada um 

fenômeno mais recente. Com base numa perspectiva analítica crítica feminista latino-

americana, a presente proposta busca explorar como mulheres indígenas, de origem 

social pobre, originárias do Peru, vivem sua experiência migratória em Brasília numa 

situação específica de isolamento: moram e trabalham no mesmo local tendo deixado 

suas famílias no país de origem. Os relatos das migrantes permitem problematizar sobre 

a construção dos/as outros/as, como meio de compreender o sentido por elas dado à 

experiência de migração, i.e., à vida presente em condições de vulnerabilidade, por 

vezes extrema, que as leva a se submeterem a interações violentas. 

Palavras-chave: mulheres migrantes; feminismo latino-americano; violências. 

 

Violências contra mulheres nos espaços universitários 

Dra. Tânia Mara Campos de Almeida (Departamento de Sociologia, NEPeM – UnB) 

Nas universidades brasileiras tem sido frequente a denúncia de assédios e 

estupros a alunas. Coletivos feministas vêm sendo criados para acolher as vítimas, tirar 

os casos da invisibilidade, exigir providências dos/as gestores/as universitários/as e das 

autoridades policiais e jurídicas, bem como criar mecanismos de resistência e proteção 

às vítimas e calouras. Esses casos totalizam cifras numéricas expressivas e apresentam 

tramas sorrateiras de abusos e vários tipos de violência, que não só agridem as mulheres 

como as excluem do convívio universitário e impacta em suas carreiras profissionais. 

Além disso, exigem novas compreensões a respeito da agressão sexual, bem como 

novas formas de enfrentamento por parte das instituições. A presente proposta objetiva 

descrever esses casos, expor suas dinâmicas psicossociais, analisar as respostas obtidas, 

de modo articulado com reflexões teóricas, éticas e de intervenções. Palavras-chave: 

estupro, assédio, estudantes universitárias. 
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2. Diálogo teórico/analítico: resistência, identidade de gênero e processos de 

subjetivação 

Coordenadora: Dra. Águeda Aparecida da Cruz Borges 

 O III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero é um espaço propício para o 

encontro da diversidade. Por isso mesmo, propusemos esta mesa com a finalidade de 

colocar em diálogo resultados de pesquisas que vimos desenvolvendo, sob aportes 

teóricos, que, de certo modo, se encontram. Nos entremeios abertos pelo diálogo, 

buscamos compreender, discursivamente, práticas de resistência de mulheres indígenas 

na relação com as pinturas; ou refletir acerca dos resultados de atos de criação da fala 

que naturalizam identidades e diferenças, na Teoria Queer e, ainda, sob os estudos de 

gênero, descrever processos e modos de subjetivação inerentes aos cuidados com a 

saúde dos corpos femininos considerando a imbricação entre discursos sanitários e 

estéticos no controle da obesidade. Assim, podemos afirmar que esta é uma forma de 

participar do esforço teórico, mas, também, político neste Evento. Palavras-chave: 

mulher indígena; diferença/alteridade; subjetivação. 

 

Ritos e cores: tomada de posição e resistência no acontecimento discursivo 

Dra. Águeda Aparecida da Cruz Borges (Universidade Federal de Mato Grosso/CUA) 

As particularidades de cada povo implicam modos e (intensidades) de relação 

específicos. No caso da pesquisa indígenas, por exemplo, é preciso se levar em conta a 

sócio cosmologia, a noção de etnicidade e de sujeito. Para esta mesa, o diálogo 

convergirá para mulheres indígenas, em específico, Karajá (Iny Mahadú) na relação 

com a pintura e o espelho, empírica e simbolicamente, com o objetivo de compreender 

este acontecimento discursivo. A análise incide no gesto de interpretação de um 

“corpus” construído de fotografias. De acordo com o que vimos pesquisando, mesmo as 

mulheres que aderiram/aderem, em algum momento, práticas ocidentais diversas, dentre 

tantas, a maquiagem e com ela o uso do espelho, é ao modo étnico ritualizado, que se 

identificam/se subjetivam. O contato com a sociedade ocidental (tori), como pude 

observar, é uma “experiência corporal dupla, que reparte a pessoa em duas”, mas, o 

sentimento de pertencimento se constitui em cada detalhe do traço, na tomada de 

posição de aprender a fazer e ser mulher Karajá, mesmo repartida. Palavras-chave: 

mulheres iny; acontecimento discursivo; resistência. 

 

A desconstrução das identidades e das diferenças: a alteridade como exterioridade 

Dr. Luís Antonio Bitante Fernandes (Universidade Federal de Mato Grosso – 

UFMT/CUA) 

Na produção das identidades aproximamos daquilo que se é: “sou negro”, “sou 

hetero”, “sou jovem”. Neste sentido, ela surge como positividade – algo que sou. Essa 

característica remete a ideia de independência, um fato autônomo, portanto, na 

perspectiva de autosuficiência. Ao pensarmos a diferença, nessa mesma linha de 

raciocínio, ela também surgirá como entidade independente, porém em oposição ao 

outro: “ela é branca”, “ela é homossexual”, “ela é velha”. Sendo assim, observamos 

uma interdependência entre identidade e diferença, que se materializam no processo de 

produção dos atos de criação linguística. O objetivo dessa fala, na mesa que tem como 

proposta “entrecruzamentos teóricos”, é refletir acerca dos resultados de atos de criação 

da fala que naturalizam identidades e diferenças, demonstrando que a desconstrução, 

enquanto modelo crítico das oposições hierárquicas assimilada na Teoria Queer, apoia-

se na convicção de que as oposições não são absolutamente naturais e nem inevitáveis, 

mas que podem ser submetidas a estruturas e funcionamentos diferentes, descontruídas. 

Palavras-chave: desconstrução; identidades; diferença/alteridade. 
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Do cuidado com o corpo feminino à gestão de si  

Dr. Deyvisson Pereira da Costa (Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT/CUA) 

Os estudos de gênero, em algumas vertentes contemporâneas, (Butlher, Scott) 

possuem inspiração em Michel Foucault e sua História da Sexualidade – a vontade de 

saber que desvincula o gênero e o sexo localizando, inclusive, este último no campo 

discursivo. Tal deslocamento implica na discussão dos dispositivos de saber-poder e por 

conseguinte, especialmente, dos processos de subjetivação decorrentes desses diagramas 

que envolvem técnicas disciplinares e de controle, bem como das formas de saber, que 

definem o cuidado com o corpo nas formações sociais e históricas. Neste sentido, 

objetiva-se, a partir desta intervenção, descrever processos e modos de subjetivação 

inerentes aos cuidados com a saúde dos corpos femininos considerando a imbricação 

entre discursos sanitários e estéticos no controle da obesidade. Denunciada como um 

problema global e, portanto, com uma dimensão tanto política quanto sanitária, a 

obesidade e seus mecanismos de controle constituem, atualmente, os modos de ser 

mulher constrangendo as relações do sujeito consigo e com seu corpo. Palavras-chave: 

corpo, saúde, subjetivação. 

 

 

3. Interfaces do poder, relações de gênero e construções culturais das violências 

Coordenadora: Dra. Jaqueline Ap. M. Zarbato (Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul)  

A mesa visa apresentar as diferentes linguagens e abordagens da História 

Cultural e dos Estudos de gênero. Para tal, aglutina as pesquisas sobre as culturas das 

violências contra as mulheres, os silenciamentos e dos padrões culturais que se impõem 

nos cotidianos historicamente reproduzidos em falas, ações e atitudes vivenciadas como 

“naturais” na sociedade. Pesquisar, dialogar, fundamentar as análises, descortinar as 

relações de poder e saber que se inscrevem nas trilhas e vivências, nas táticas e 

estratégias dos grupos culturais configuram-se nas análises abordadas nas pesquisas 

pelas proponentes da mesa. Palavras-chave: gênero; cultura; violências. 

 

A produção de sentido histórico e a representação patrimonial feminina: comunidade 

quilombola e a liderança de uma  ex-escrava.  

Dra. Jaqueline Ap. M. Zarbato (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) 

Nesta mesa apresento algumas reflexões a partir do projeto de pesquisa sobre a 

comunidade quilombola “tia Eva”, em Campo Grande/MS, no que tange as concepções 

sobre história das mulheres, memória e representação do patrimônio cultural feminino. 

Analisar a liderança de uma ex-escrava, Eva Maria de Jesus, que em 1905 fundou e 

geriu a comunidade quilombola, construindo a Igreja de São Benedito. Fundamentar a 

análise sobre o prisma das relações de gênero e a representação do patrimônio cultural 

feminino, assim, metodologicamente este artigo divide-se em: historicizar a comunidade 

„Tia Eva”; refletir sobre as intepretações e estudos sobre a comunidade; apontar os 

encaminhamentos nas relações de gênero e poder acerca da importância em abordar a 

representação feminina na comunidade quilombola. Palavras-chave: história das 

mulheres; relações de poder; memórias 

 

Pornografia para "mamães": experimentações sexuais, controles de sentimentos e 

liberdades possíveis nas trilhas de uma literatura erótica Best-seller do século XIX 

Dra. Ana Carolina Eiras Coelho Soares (Universidade Federal de Goiás) 

Para esta apresentação pretendo compreender essa literatura erótica best-seller, e 

seu alcance impactante como fenômeno de vendas e público no Brasil, como parte das 
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fissuras de um imaginário transbordante de sentidos variados que sobrepujam os signos 

inscritos nas falas da narrativa. Nesse sentido, o romance – que mistura amor e erotismo 

– torna-se um produtor de subjetividades e sensibilidades que dialogam com as ações e 

discursos sobre o funcionamento das regras sobre o amor socialmente corretas e 

desejáveis na sociedade. A violência se escamoteia em sentimentos e prazer, colocando 

a mulher em um espaço de aprendizagem submissão como fala do erótico e de uma 

escolha do desejo desta condição inferiorizada na relação, alicerçada em um discurso de 

que isso a libertaria para viver as emoções plenas de "ser mulher". Palavras-chave: 

literatura; violência; relações de gênero. 

 

A violência de Estado e de gênero contra religiosas durante a ditadura civil-militar: um 

close sobre A Freira e a tortura – filme de Ozualdo Candeias 

Dra. Alcilene Cavalcante (Universidade Federal de Goiás) 

A historiografia sobre a repressão e a violência de Estado realizada pelos agentes 

da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) contra civis – sejam militantes de 

esquerda, estudantes, operários (as), artistas ou religiosos – vêm se aprimorando nas 

últimas décadas. Estudos inseridos na perspectiva de gênero têm apurado que a tortura 

também fora perpassada pelo sinal das relações de gênero: homens e mulheres sofreram 

distintos tipos de violência. Todavia, as pesquisas sobre a violência de Estado contra as 

mulheres religiosas ainda são incipientes no Brasil. As cinematografias brasileiras 

também têm produzido certa cultura histórica sobre o período em questão, encenando 

temas relevantes da ditadura civil-militar. Na chave História, Cinema e Gênero 

abordaremos, a violência de Estado e de gênero, mais especificamente a violência 

contra mulheres religiosas, a partir do filme A Freira e a Tortura (1983), de Ozualdo 

Candeias. Palavras-chave: religiosas; ditadura; cinema. 

 

 

4.  Ruídos da Comunicação Social pela igualdade de gênero no Brasil 

Coordenadora: Dra. Sandra de Souza Machado (Universidade de Brasília) 

A Mesa enseja o debate sobre como a violência de gênero, simbólica e/ou física, 

é perpassada pelos Meios de Comunicação de Massa (Mass Media) e funciona contra as 

mulheres. Como produções audiovisuais (Cinema, TV e Rádio), jornais, revistas, blogs, 

vlogs e redes sociais atuam para perpetuar representações e estereótipos construídos 

social e culturalmente pela sociedade (pós) colonial no país. As narrativas, os formatos 

e a linguagem formam padrões de representações de gênero no espaço midiático. Nesta 

sociedade marcada pela desigualdade entre os gêneros, os mass media podem contribuir 

tanto para perpetuar como para combater a desigualdade. Há necessidade de políticas 

públicas para massa crítica. A Mesa analisará produções de ficção e não-ficção das 

indústrias culturais – imprensa e entretenimento. Palavras-chave: mídia; igualdade; 

gênero. 

 

Vidas Partidas no discurso midiático brasileiro sobre as mulheres! 

Dra. Sandra de Souza Machado (Universidade de Brasília) 

As más representações e aculturações (silenciamentos ou omissões) de gênero 

nos Mass Media, especialmente na imprensa mainstream brasileira – caso de suas 

produções audiovisuais –, terminam por fomentar, retroalimentar e perpetuar papéis 

sociais arcaicos, machistas e misóginos, ao normatizar as violências simbólica e/ou 

física contra as mulheres. O contraste, no âmbito da indústria cultural do 

entretenimento, será a análise fílmica da "ficção" Vidas Partidas, produção da Globo 

Filmes que trata da violência e da cultura do estupro (domésticos). O filme é baseado 
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nas estatísticas alarmantes de violência familiar no Brasil, já que esta é a imensa maioria 

dos mais de 5 mil casos anuais de feminicídios no país – assassinato violento de 

mulheres por (ex) companheiros, namorados, pais ou parentes. Palavras-chave: cinema; 

imprensa; feminicídios.  

 

Comunicar para a igualdade nos meios de comunicação 

Dra. Cynthia Mara Miranda (Universidade Federal do Tocantins – UFT) 

Interpretar os conteúdos midiáticos e suas dinâmicas em uma perspectiva de 

gênero é um processo de grande complexidade, porém necessário para estabelecer as 

diretrizes de uma Comunicação para a igualdade. O olhar crítico sobre os discursos e 

imagens propagados pelos meios de comunicação é uma ferramenta metodológica e 

teórica importante para captar os detalhes mais evidentes assim como os mais sutis e 

que, muitas vezes, não são facilmente interpretados. As narrativas, os formatos, a 

linguagem visual constroem os padrões de representações de gênero no espaço 

midiático. Em uma sociedade marcada pela desigualdade entre os gêneros, os meios de 

comunicação podem contribuir tanto para perpetuar como para combater a 

desigualdade. O que seria a Comunicação pensada para a igualdade, a partir da 

perspectiva de gênero adotada nas políticas públicas. Palavras-chave: comunicação; 

igualdade; gênero. 

 

Linguagem inclusiva e violência simbólica 

Dra. Roberta Gregoli (Senado Federal - Observatório da Mulher contra a Violência) 

O objetivo da pesquisa é sintetizar a discussão em torno da linguagem inclusiva, 

com foco especial na linguagem não sexista - mas também tecendo observações sobre a 

linguagem não racista e envolvendo aspectos geracionais e capacitistas - e sua relação 

com uma forma de violência sutil, a violência simbólica. O trabalho tem uma viés 

pragmático, envolvendo três partes principais: convencimento, teoria e prática. 

Palavras-chave: Linguagem; Inclusão; Violência Simbólica; Gênero. 

 

 

Quarta-feira (09/11) – 17:30h às 19h 

 

1. Atrás e além das grades: reflexões sobre o processo criminalização e 

encarceramento feminino no Brasil 

Dra. Soraia da Rosa Mendes (Instituto de Direito Público – IDP) 

Dra. Elaine Cristina Pimentel Costa (Universidade Federal de Alagoas) 

Dra. Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) 

 

2. Violência de gênero, cinema e internet  

Dra. Edlene Oliveira Silva (Departamento de História – UnB) 

Dr. Sulivan Charles Barros (Universidade Federal de Goiás) 

Dra. Tânia Cristina Cruz (FUP/UnB) 

 

3. Androcentria e construtos sociais: processos de discriminação contra as 

mulheres em áreas estruturantes das sociedades contemporâneas 

Dra. Adriana Pereira Ibaldo (Instituto de Física – UnB) 

Dr. Ademir Eugênio de Santana (Instituto de Física – UnB) 

Dra. Vanessa C. de Andrade (Instituto de Física – UnB) 
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4. Prima-Domus 

Dra. Bernardina Maria de Sousa Leal (Universidade Federal Fluminense) 

Dra. Lúcia Helena Cavasin Zabotto Pulino (Instituto de Psicologia – PED/IP-UnB) 

Dra. Regina Lúcia Sucupira Pedroza (Instituto de Psicologia – UnB) 

 

 

RESUMOS 
 

 

1. Atrás e além das grades: reflexões sobre o processo criminalização e 

encarceramento feminino no Brasil 

Coordenadora: Dra. Soraia da Rosa Mendes (Instituto de Direito Público – IDP) 

No Brasil a população carcerária composta por mulheres cresceu 567% nos 

últimos 15 anos, passando de 5.601 para 37.380 detentas. Destas 67% são negras; 80% 

são mães (na maioria de mais de dois filhos); e 68% está presa em razão do tráfico de 

ínfimas quantidades de drogas. Na maioria dos casos estão envolvidas com o crime pela 

necessidade de sustentar suas famílias, não sendo ligadas a organizações criminosas, 

mas ocupantes de posições coadjuvantes que, no tráfico, por exemplo, definem-se como 

mulas. Neste contexto, a mesa-redonda que propomos tem como objetivo refletir sobre 

o processo de criminalização e encarceramento a que as mulheres são submetidas, atrás 

e para além das grades, desde os estudos e pesquisas que as participantes produzido nos 

últimos anos. Palavras-chave: encarceramento em massa; criminalização feminina; 

tráfico de drogas.  

 

Mulheres encarceradas: interseccionalidades entre gênero e raça  

Dra. Soraia da Rosa Mendes (Instituto de Direito Público – IDP) 

Como em todos os aspectos da vida social, política e econômica, também a 

vivência no cárcere não pode ser pensada desde uma perspectiva generalizante. Desde 

uma concepção, aparente ou subliminar, de que lá encontram-se pessoas definidas como 

“mulheres”, como se sua raça, condição social e sexualidade pouco ou nada 

importassem em seus históricos de vida até ali, e dali em diante, dentro e para além dos 

muros vigiados. Conhecer os dados que informam que a população carcerária feminina 

cresceu 567% nos últimos 15 anos, passando de 5.601 para 37.380 detentas, e que 

destas 67% sejam negras, é vital. Contudo, a mera afirmação de percentuais não 

ultrapassa construções narrativas, militantes e/ou teóricas, que têm na raça tão só um 

elemento no bojo de um modelo aditivo denunciado por bell hooks e Iris Young. É 

preciso ir adiante. Palavras-chave: encarceramento feminino; mulheres negras; gênero. 

 

Experiências femininas e vivência pós-cárcere 

Dra. Elaine Cristina Pimentel Costa (Universidade Federal de Alagoas) 

O aumento da população carcerária feminina reafirma a necessidade de se pensar 

o cárcere numa perspectiva de gênero. Considerando os aspectos sócio-jurídicos que 

levam ao aprisionamento em massa de mulheres, bem como os processos de 

deterioração das identidades femininas e as violações aos direitos humanos vivenciados 

no cárcere, é preciso também pensar e debater os efeitos da prisão sobre as mulheres na 

vida pós-cárcere, bem como o papel do Estado nesse contexto, já que as experiências 

femininas ao término da privação da liberdade são marcadas por uma acentuada 

estigmatização, que impacta nas relações afetivas e na inserção no mercado de trabalho. 

Palavras-chave: gênero; prisão; pós-cárcere. 
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Seletividade penal e maternidade no cárcere 

Dra. Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) 

Em recente pesquisa realizada com grávidas e mães encarceradas no Rio de 

Janeiro, chama a atenção, além da violência a que elas estão submetidas (xingamentos, 

falta de água, comida ruim, desrespeito), o perfil dessas mulheres em situação de 

maternidade na prisão: a maioria é de jovens entre 18 e 22 anos (78% têm até 27 anos), 

são negras (77%), solteiras (82%), com baixa escolaridade (75,6% não possuem o 

ensino fundamental completo), sendo que 9,8% declararam não saber ler nem escrever. 

A partir destes e de outros dados, é possível traçar o quadro do encarceramento 

feminino no Brasil e demonstrar o caráter seletivo do sistema penal muito especialmente 

em relação às mulheres grávidas e mães. Palavras-chave: encarceramento feminino; 

seletividade penal; tráfico de drogas. 

 

 

2. Violência de gênero, cinema e internet  

Coordenadora: Dra. Edlene Oliveira Silva (Departamento de História – UnB) 

Essa mesa reúne pesquisas que tratam da violência de gênero nas narrativas 

midiáticas, problematizando os discursos presentes nos filmes e na internet como fonte 

histórica e sociológica na perspectiva dos estudos feministas e da teoria Queer. 

Palavras-chave: violência de gênero; cinema; internet. 

 

Internet e movimento feminista: assédio e violência sexual na campanha “Meu primeiro 

assédio”  

Dra. Edlene Oliveira Silva (Departamento de História – UnB) 

Esta comunicação analisa o assédio e a violência sexual na campanha online 

#meuprimeiroassédio#. Busca investigar ainda a mobilização de mulheres na internet, 

considerando as questões de gênero. O recorte da internet como espaço comunicativo se 

dá pela verificação da importância e abrangência que atinge e também pelas 

possibilidades que fornece aos movimentos feministas e de mulheres para pensar 

práticas de mobilização e ativismo. A campanha #meuprimeiroassédio# foi criada pela 

ONG OLGA em outubro de 2015 e em poucas semanas tinha mais de 82 mil relatos, a 

maioria chocante, de mulheres brasileiras narrando a história do primeiro assédio que 

sofreram. A campanha meu primeiro assédio foi um movimento inédito no Brasil e os 

depoimentos são um registro histórico de maior importância sobre a violência de gênero 

no Brasil do século XXI. Buscamos compreender as condições de produção dos 

depoimentos, mas também identificar e historicizar as representações do assédio e 

violência sexual, destacando sentidos, significados, conceitos, valores, crenças, 

imaginários e praticas sociais que as informam. Palavras-chave: assédio e violência 

sexual; representações sociais; internet. 

 

Bichas, o documentário: histórias de homofobia e empoderamento em uma leitura 

queer 

Dr. Sulivan Charles Barros (Universidade Federal de Goiás) 

As narrativas cinematográficas exercem grande poder sobre o público. 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. O cinema foi priorizado aqui como um lócus de criação 

marcado pela experiência das identidades de gênero, sexualidade, desejos e afetos e pela 

possibilidade de ser o cinema um recurso didático que possibilita a construção do 
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conhecimento social. Neste sentido, foi analisado, em uma leitura queer, o 

documentário Bichas de Marlon Parente que trata da história de seis jovens 

homossexuais nordestinos. Os personagens aparecem para o público, contando como se 

“assumiram” para as famílias, como enfrentaram reações e como lidaram/lidam com 

situações de homofobia em locais públicos. O documentário, a partir da fala destes 

jovens, sugere que a palavra “bicha” pode/deve ser usada como forma de 

empoderamento da comunidade homossexual. Palavras-chave: cinema; homofobia; 

Teoria Queer. 

 

Cinema e violência de gênero: Terra para Rose, Flores do Campo, Mulheres da Terra, 

Mulheres Sem Terra em Movimento, Dandaras: a força da mulher quilombola. Falas, 

vivências e memórias pela via do documentário. 

Dra. Tânia Cristina Cruz (FUP/UnB) 

O objetivo dessa comunicação é discutir a violência de gênero a que são 

submetidas diariamente as curandeiras, benzedeiras, raizêras e agricultoras, ou seja, 

mulheres do espaço rural por meio da análise dos documentários Terra para Rose, 

Flores do Campo, Mulheres da Terra, Mulheres Sem Terra em Movimento e Dandaras. 

Trataremos da violência que silencia seus corpos e memórias; os processos políticos, 

econômicos e culturais que insistem em negligenciar o registro diário da vida e do modo 

ser e agir das assentadas, agricultoras, quilombolas, mulheres de luta: Quem registra 

tudo isso? Quem se importa se vivem invisíveis ou não? E a quem recorrem quando 

querem ser vistas? E como se protegem e se cuidam? Onde está o registro de suas 

memórias e fazeres e saberes? Qual o lugar de fala dessas infinitas e muito diversas 

mulheres do campo? Há diversas estratégias para romper com esta invisibilidade 

histórica do trabalho e da memória feminina: documentar de forma contra hegemônica a 

vida dessas mulheres. Nisso a universidade e o voluntariado solidário possuem grande 

importância: dar voz aquelas que possuem a força criativa de produzir os laços 

comunitários. Palavras-chave: mulheres do campo; violência de gênero; memória e 

documentário. 

 

 

3. Androcentria e construtos sociais: processos de discriminação contra as 

mulheres em áreas estruturantes das sociedades contemporâneas 

Coordenadora: Dra. Adriana Pereira Ibaldo (Instituto de Física – UnB) 

A baixa participação feminina na área de Física é um fenômeno observado em 

escala mundial. A exclusão das mulheres na área ocorre em diversas etapas de formação 

acadêmica, iniciando desde a infância, em um contexto sócio-cultural no qual os 

exercícios de feminilidade, sob a ótica heteronormativa, não correspondem com as 

características socialmente aceitas como adequadas para um cientista. Na Academia, 

diversas práticas evidenciam a exclusão, tanto horizontal, pelos seus pares, bem como 

vertical, no qual a baixa representação feminina nas esferas de decisão acarreta na 

ausência de políticas de inclusão às mulheres na área. Nesta mesa redonda discutiremos 

como a violência de gênero, como forma de violência simbólica, impacta negativamente 

a entrada e fixação de mulheres pesquisadoras na Física. Palavras-chave: violência de 

gênero; Física. 

 

Expressões da violência simbólica na área de Física 

Dra. Adriana Pereira Ibaldo (Instituto de Física – UnB)  

Diversos fatores, que se entrelaçam de maneira complexa, permitem estudar e 

compreender a baixa participação das mulheres na Física. A exclusão horizontal e 
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vertical observada contribui para a manutenção do baixo ingresso e fixação de mulheres 

na área, cujo número diminui com o nível de formação. A representação distorcida e 

estereotipada sobre as mulheres e suas habilidades, somada às representações e práticas 

sexistas na área, e a não percepção destas últimas como formas de práticas abusivas, 

contribuem para a manutenção de um meio propício à manifestação de diversas formas 

de violência, evidenciado por depoimentos anônimos, que acabam por afetar de maneira 

negativa a permanência das mulheres na área, percebida como hostil à presença 

feminina. Palavras-chave: violência simbólica; violência de gênero; Física. 

 

Física, mulheres e androcentrismo 

Dr. Ademir Eugênio de Santana (Instituto de Física – UnB) 

Conduziremos uma análise sobre a participação da mulher em áreas como a 

física, a biologia, a química, a matemática, as novas engenharias, a defesa e o jurídico, 

consideradas estruturantes das sociedades contemporâneas. A discussão é conduzida a 

partir de dados estatísticos sobre a participação das mulheres. No caso das áreas de 

ciência, consideramos bolsistas pesquisadoras do CNPq. A partir destes dados, o 

impacto da natureza androcêntrica nos fóruns de tomadas de decisão política, quer seja 

nas áreas da ciência, ou em áreas como a defesa e a área jurídica, é analisado. Palavras-

chave: Física; Androcentrismo. 

 

Mulheres no campo da pesquisa em Física no Brasil 

Dra. Vanessa C. de Andrade (Instituto de Física – UnB) 

Este trabalho abordará as razões por que existem tão poucas pesquisadoras em 

Física no Brasil. O construto do “feminino” não incorpora características fundamentais 

para um perfil voltado às Ciências Exatas. Assim, abdicar de características ditas 

femininas em prol da academia é uma violência que as mulheres precisam impor a si 

mesmas. Maior violência está em reconhecer que, independentemente de suas ações, e 

talentos, a mulher está em desvantagem. A maior parte das orientações recebidas se 

baseia em paradigmas de exclusão, resultando em um cenário onde a mulher não se vê 

inserida no mundo das Ciências Exatas. A violência psicológica é sutilmente mascarada 

e subtrai da mulher o direito à livre escolha. Palavras-chave: construtos; violência; 

carreira em Física. 

 

 

4. Prima-Domus 

Coordenadora: Dra. Bernardina Maria de Sousa Leal 

Composição de olhares ético-estético-políticos do corpo feminino enquanto 

habitação – morada primaz de qualquer ser humano –, lugar comum a ser cuidado, a um 

só tempo, respeitado em sua singularidade e autonomia. Encontro de possibilidades, 

ambiente de troca, interlocuções teóricas e investigativas, questionamentos 

intercorrentes de diferentes percepções. Desafio de pensar coletivamente o corpo 

feminino e uma aposta na articulação de apresentações acadêmicas e integração 

intensiva dos participantes nas discussões como base para a produção de textos e o 

delineamento de ações impulsionadoras de políticas públicas de cuidado e respeito ao 

corpo feminino. Palavras-chave: corpo feminino; morada; primaz. 

 

Corpo feminino – morada primaz 

Dra. Bernardina Maria de Sousa Leal (Universidade Federal Fluminense) 

Os modos comuns de representação do corpo feminino são questionados por 

serem considerados desrespeitosos à singularidade e à autonomia de cada mulher. No 
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sentido de morada primaz de qualquer ser humano, habitação natural que antecede 

qualquer outro lugar, o corpo feminino engendra diálogos possíveis impulsionados por 

inquietações: a) investigar o feminino, quais seriam suas possíveis dificuldades? b) o 

corpo feminino é morada primaz em sua singularidade e autonomia? c) a arte pode ser 

um modo sensível eficaz no combate à violência contra essa morada? d) haveria uma 

imagem que expresse ou problematize o corpo feminino enquanto primeira morada? e) 

como criar imagens do feminino capazes de fugir à objetificação dual do corpo, ora 

sacralizado, ora usurpado? Palavras-chave: Corpo feminino, morada, primaz 

 

Viver para contar, contar para viver – Prima Domus 

Dra. Lúcia Helena Cavasin Zabotto Pulino (Instituto de Psicologia – PED/IP-UnB) 

Proposta de discussão sobre o corpo feminino enquanto morada primordial de 

qualquer ser humano, a partir de uma obra da literatura infantil. Desde a perspectiva de 

desenhos de crianças de 4 a 5 anos sobre o texto literário, imagens do feminino são 

problematizadas. As narrativas, os modos de contar histórias singulares e o fazer 

literário são inseridos na problemática relativa à violência contra a mulher. Padrões 

identitários, constituição de subjetividades e modos de exclusão constituem eixos 

norteadores da apresentação. Palavras-chave): contar; viver; Prima Domus. 

 

Prima Domus Brincante 

Dra. Regina Lúcia Sucupira Pedroza (Instituto de Psicologia – UnB) 

Pensar o corpo feminino enquanto habitação primeira de cada ser humano 

implica em abordá-lo, também, desde a perspectiva do brincar. Como ato educativo, o 

sentido do brincar se desdobra em modos de desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

social, além de provocar significativas experiências de aprendizagem. Reflexões sobre 

as manifestações corporais das crianças na educação infantil contribuem para 

entendimentos críticos de atos de violência contra a mulher. São analisadas três 

unidades de sentido que se articulam entre si: a) o corpo do faz de conta; b) o corpo que 

“luta” na escola; c) o corpo não incorporado pela escola. Palavras-chave: Prima; 

Domus; brincante. 

 

 

 

 

Quinta-feira (10/11) – 10:30h às 12h 
 

1. História, gênero e violência 

Dra. Fabiana Francisca Macena (História – Universidade Federal de Mato Grosso) 

Dra. Ana Maria Marques (História – Universidade Federal de Mato Grosso) 

Dra. Cláudia Maia (História – Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes)  

 

2. Representações de violências contra a mulher: interseccionalidade em literatura, 

cinema e televisão 

Dra. Maria Jandyra Cavalcanti-Cunha (Programa de Pós-graduação em Comunicação 

– UnB) 

Dra. Leila Assumpção Harris (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Dra. Tânia Montoro Siqueira (Faculdade de Comunicação – UnB) 
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3. Violência contra as mulheres e saúde mental 

Dra. Valeska Zanello (Psicologia – UnB) 

Dra. Ioneide de Oliveira Campos (UnB/FCE) 

Dra. Maria Aparecida de França Gomes (Universidade Potiguar e Secretaria 

Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Natal) 

 

 

 

RESUMOS 
 

 

1.  História, gênero e violência 

Coordenadora: Dra. Fabiana Francisca Macena (Universidade Federal de Mato 

Grosso) 

A partir dos diálogos com os Estudos Feministas e de Gênero, propõe-se uma 

leitura histórica acerca das práticas – discursivas e não-discursivas – de violência contra 

as mulheres, bem como as resistências por elas exercidas em diferentes momentos. 

Violência explicitada na produção de narrativas historiográficas que as excluem, nos 

silêncios discursivamente produzidos acerca de seu protagonismo, mas também no 

cotidiano marcado por relações domésticas, familiares e/ou íntimas abusivas (física, 

sexual e psicologicamente), que perduram na contemporaneidade. Palavras-chave: 

história; gênero; violência. 

 

Havia uma Rosa e uma Vitória na representação pictórica da História de Mato Grosso 

Dra. Ana Maria Marques (Universidade Federal de Mato Grosso) 

Ensinar e pesquisar requer romper antigos paradigmas: da existência de um 

sujeito universal masculino, da compreensão de documento oficial como autoridade 

discursiva, da superioridade do branco, de uma suposta neutralidade e de que religião, 

sexo e política não se discutem. A historiografia é impregnada desses sentidos. Para 

desconstruir ou questionar as violências que são também imagéticas apresento uma 

parte da atual pesquisa que realizo sobre os quadros históricos de Moacyr Freitas, 

arquiteto, desenhista que pintou 60 telas que representam fatos da História de Mato 

Grosso. Desse conjunto, apenas dois quadros trazem mulheres como protagonistas: “A 

paz com os Guayacurus” – com a “Negra Vitória” no fato de 1790, e “Rosa Bororo” – 

no fato de 1886. Palavras-chave: Historiografia; quadros históricos; violências 

simbólicas. 

 

Violência contra mulheres e biopolítica no norte de Minas: os efeitos da lei 

11.340/2016  

Dra. Cláudia Maia (Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes)  

A fim de erradicar a violência contra mulheres e em resposta às pressões sociais, 

o governo brasileiro criou em 2006 a lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Pena. 

Antes dessa lei, diversos estudos apontaram a ausência do direito de proteção do Estado 

por parte das mulheres em razão de não haver dispositivos de segurança eficazes no 

combate a violência de gênero, somada à precariedade e morosidade do sistema policial 

e jurídico e à consequente impunidade dos agressores ou à aplicação de penas 

pecuniárias irrisórias. Este trabalho objetiva analisar os efeitos da implantação da lei 

11.340 em Montes Claros, comparativamente ao período anterior à sua criação. Para a 

análise utilizo processos criminais e entrevistas de História Oral com operadores do 
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direito, responsáveis pela aplicação da lei e com mulheres vítimas. Apoio financeiro: 

FAPEMIG. Palavras-chave: violência contra mulheres; gênero; poder. 

 

Mulheres e abolicionismo nas Minas oitocentistas: práticas de silêncio e invisibilidade 

historiográfica 

Dra. Fabiana Francisca Macena (Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT)  

Ainda persiste na historiografia brasileira a recusa em incluir as experiências de 

mulheres nas lutas políticas, sobretudo as dos oitocentos. Essa política de silenciamento 

nega às mulheres a posição de sujeitos históricos; desconsidera seu protagonismo, suas 

experiências no agenciamento de suas próprias vidas. Conferir visibilidade à atuação 

destas mulheres em diferentes espaços e temporalidades significa atentar não apenas 

para os temas do privado, do pessoal, mas, sobretudo, para sua atuação nas lutas 

políticas do período imperial, como é o caso da participação na luta contra a escravidão 

no século XIX. Participação que se encontra inscrita em inúmeros registros, que 

historiadores/as optam por não reconhecer. Palavras-chave: historiografia; poder; 

mulheres. 

 

 

2. Representações de violências contra a mulher: interseccionalidade em literatura, 

cinema e televisão 

Coordenadora: Dra. Maria Jandyra Cavalcanti-Cunha (Universidade de Brasília) 

Trata-se de três estudos acadêmicos que identificam representações de violências 

contra mulheres, veiculadas em obras de literatura, cinema e televisão.  No primeiro 

(literatura) são investigadas violências cometidas contra a mulher nas esferas pública e 

doméstica em obras de autoras chicanas, que promovem uma desconstrução de 

estereótipos associados à sua própria sociedade. No segundo estudo (cinema), são 

analisados filmes produzidos por cineastas brasileiros que lançam luz sobre temas como 

o male gaze e o papel da narrativa audiovisual na construção das identidades e na 

revelação da complexidade da violência contra a mulher. No terceiro (televisão), é 

analisada a recepção por telespectadoras brasileiras da narrativa de „contos de fadas‟ em 

novelas turcas exibidas no Brasil, ao mesmo tempo em que se enfoca, triangulando com 

notícias jornalísticas, o não dito sobre a repressão e violência contra a mulher. Palavras-

chave: mulher; violência; interseccionalidade. 

 

Imagens de violência contra a mulher na literatura 

Dra. Leila Assumpção Harris (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ) 

Este trabalho visa investigar, através de representações literárias produzidas por 

autoras contemporâneas chicanas, violências cometidas contra a mulher nas esferas 

públicas e domésticas. Ao invés de focalizar a vitimização das protagonistas, as autoras 

em questão promovem uma desconstrução de estereótipos associados à mulher e à 

sociedade chicana. Simultaneamente as autoras expõem a conexão entre os processos 

coloniais e patriarcais que operam nas Américas desde 1492 e que contribuem para 

perpetuar a violência contra as mulheres. Palavras-chave: literatura chicana; violência; 

patriarcado. 

 

A construção do imaginário da violência nos filmes do cinema brasileiro 

contemporâneo 

Dra. Tânia Montoro Siqueira (Faculdade de Comunicação – UnB) 

O estudo tem por objetivo identificar as representações da violência contra 

mulher em dois filmes produzidos por cineastas do chamado novíssimo cinema 
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brasileiro Câmara de Espelhos (2016) de Déa Ferraz e Precisamos Falar do Assédio 

(2016) de Paula Sacchetta. Os filmes lançam luz sobre temas como o “male gaze” 

(Mulvey, 1975) e o papel da narrativa audiovisual na construção das identidades e na 

revelação da complexidade da violência contra a mulher. Palavras-chave: Male gaze; 

violência; identidade. 

 

Representações da mulher na televisão: repressão e violência em novelas turcas  

Dra. Maria Jandyra Cavalcanti-Cunha (Universidade de Brasília) 

Partindo da recepção de telespectadoras brasileiras manifestada na internet, este 

trabalho investiga o impacto das novelas turcas apresentadas pela TV Bandeirantes em 

seu horário nobre desde 2014. Enfoca, em particular, as representações da mulher em 

uma construção narrativa de contos de fadas, na qual há um „não dito‟ sobre a repressão 

e violência contra mulheres que é triangulado com o noticiário jornalístico sobre o 

contexto atual da Turquia. Palavras-chave: narrativa; violência; repressão. 

 

 

3. Violência contra as mulheres e saúde mental 

Coordenadora: Dra. Valeska Zanello (Psicologia – UnB) 

A presente mesa tem como proposta pensar a relação entre violência contra as 

mulheres e saúde mental. Para tanto, serão abordados os tópicos: impactos da violência 

sobre a saúde mental, atendimento ou invisibilidade das situações de violência contra as 

mulheres nos serviços de saúde mental e utilização de grupos como ferramenta para 

desnaturalização das situações de violência e empoderamento dessas mulheres. 

Palavras-chave: violência contra as mulheres; saúde mental; empoderamento. 

 

Violência contra as mulheres e saúde mental: relato de uma experiência de intervenção 

no CAPS 

Dra. Valeska Zanello (Psicologia – UnB) 

Em pesquisas recentes (Zanello e Silva, 2012; Zanello e Bukowitz, 2011; 

Campos e Zanello, 2015), em serviços de saúde mental no Distrito Federal, pudemos 

observar a alta incidência de situações de violência dentre as mulheres com diagnósticos 

psiquiátricos, sobretudo de depressão e ansiedade. Contudo, a questão da violência não 

é problematizada dentre os profissionais de saúde (Pedrosa e Zanello, 2016), muito 

menos constitui-se em seu foco de atenção. Levando em consideração esta realidade, foi 

realizada uma intervenção com mulheres atendidas em um CAPS, em cujo histórico 

aparecia violência doméstica e familiar. Foram realizados encontros grupais semanais, 

com duração média de uma hora e meia, e a mediação de duas pesquisadoras. O grupo 

se configurou como intervenção de grande potencial terapêutico, sobretudo se 

trabalhado em uma perspectiva feminista de gênero. Palavras-chave: violência contra as 

mulheres; saúde mental; grupo. 

 

O sofrimento psíquico e gênero: narrativas de mulheres atendidas em um Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS II) 

Dra. Ioneide de Oliveira Campos (UnB/FCE) 

Este estudo qualitativo aborda o sofrimento psíquico de cinco usuárias de um 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), sob a perspectiva de gênero. Baseadas em 

narrativas autobiográficas construídas por meio da técnica da entrevista narrativa, as 

falas das mulheres trouxeram especificidades de gênero, vivenciadas ao longo de suas 

trajetórias de vida, sobre o trabalho como vulnerabilidade atravessada pelo gênero e as 

relações familiares interpeladas pelas violências sofridas. Destacou-se que, o modo 
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como os eventos de suas vidas narrados como expressão de si são atravessados pelo 

gênero: na subjugação sexual, no tipo de papel exercido em conjugalidades 

predominantemente patriarcais, na (impossibilidade do exercício da) maternidade, no 

trabalho doméstico sem reconhecimento. Palavras-chave: mulheres; sofrimento 

psíquico; gênero. 

 

Violência contra a mulher e saúde mental: caracterização da rede de atenção/proteção 

e o manejo das situações, na cidade de Natal/RN 

Dra. Maria Aparecida de França Gomes (Universidade Potiguar e Secretaria Municipal 

de Políticas Públicas para as Mulheres de Natal) 

O objetivo deste trabalho é discutir a violência contra mulher e seus impactos na 

saúde mental, apresentando uma caracterização da rede de atenção/proteção e o manejo 

das situações. Dentre as capitais brasileiras, Natal vem apresentando crescimento 

vertiginoso de notificações de violência contra a mulher, em particular dos casos de 

homicídios. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres possui dois 

equipamentos de atendimento direto às mulheres: o Centro Especializado de Atenção à 

Mulher em Situação de Violência Elizabete Nasser (CREN) e a Casa Abrigo Clara 

Camarão. Visamos caracterizar o perfil das mulheres que buscaram o CREN entre 2013 

e 2015 e destacar as dificuldades em relação ao seu funcionamento e ferramentas de 

trabalho com vistas a um trabalho interdisciplinar, intersetorial e culturalmente sensível. 

Palavras-chave: violência contra a mulher; rede de atenção à mulher; intersetorialidade. 

 

 

 

 

Quinta-feira (10/11) – 17:30h às 190h 
 

1. Mulheres negras no cinema: violência simbólica e narrativas de resistência 

Dra. Conceição de Maria Ferreira Silva (Universidade Estadual de Goiás)  

Dra. Edileuza Penha de Souza (Universidade de Brasília) 

Dra. Janaína Oliveira (Instituto Federal do Rio de Janeiro) 

 

2. Mulheres e violência: uma abordagem interdisciplinar 

Dra. Cristina Stevens (PosLit – Universidade de Brasília) 

Dra. Ana Liési Thurler (Universidade de Brasília) 

Dra. Gláucia R. S. Diniz (Psicologia, UnB) 

 

3. Aborto e violência contra as mulheres 

Dra. Vanessa Canabarro Dios (ANIS – Instituto de Bioética) 

Dra. Luciana Brito (Anis – Instituto de Bioética) 

Dra. Maria Dasdores (Centro Universitário Uninovafapi) 

 

4. Dispositivo amoroso e violência contra as mulheres 

Dra. Susane Rodrigues de Oliveira (Departamento de História – UnB) 

Dra. Liliane Maria Macedo Machado (Faculdade de Comunicação – UnB)  

Dra. Valéria Fernandes da Silva (Colégio Militar de Brasília) 
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RESUMOS 
 

 

1. Mulheres negras no cinema: violência simbólica e narrativas de resistência 

Coordenadora: Dra. Conceição de Maria Ferreira Silva (Universidade Estadual de 

Goiás) 

Como tecnologia de gênero e veículo/produtor de imaginários, o cinema tem um 

papel fundamental na construção das identidades e nos processos de subjetivação dos 

indivíduos. Historicamente as narrativas cinematográficas têm veiculado imagens, 

valores e modelos de feminilidade que excluem as mulheres negras. Considerando o 

cinema a partir da intersecção de gênero/raça, é que se propõe discutir como um ideal 

estético branco é naturalizado na cinematografia brasileira; como um ponto de vista 

masculino pode ser problematizado ou reproduzido nas narrativas criadas por cineastas 

negras; e também como novos circuitos de visibilidade e diferenciadas concepções 

estéticas podem ser elaboradas por cineastas africanas, que assumem o poder de contar 

suas próprias narrativas. Palavras-chave: cinema; mulheres negras; gênero e raça. 

 

Branquitude e regimes de visibilidade no cinema brasileiro 

Dra. Conceição de Maria Ferreira Silva (Universidade Estadual de Goiás) 

A pesquisa “A cara do cinema nacional” (GEMAA/UERJ, 2014) aponta que as 

mulheres negras são apenas 4% dos elencos principais do cinema brasileiro comercial 

no período de 2002-2012. Considerando tais dados e a intersecção de gênero e raça no 

imaginário cultural brasileiro, busca-se problematizar a partir da produção 

cinematográfica a imposição da branquitude como ideal estético e elemento fundante na 

construção de nossa identidade nacional. Amplamente veiculado na literatura, nos meios 

de comunicação e na cinematografia brasileira, esse modelo estético caracteriza-se pela 

valorização da mestiçagem e pela imposição de regimes de visibilidade que, ora pela 

ausência, ora pelo estereótipo naturalizam a violência simbólica contra as mulheres 

negras. Palavras-chave: branquitude; cinema brasileiro; violência simbólica.  

 

A violência contra a mulher sob o olhar do cinema negro no feminino  

Dra. Edileuza Penha de Souza (Universidade de Brasília) 

A proposta é apresentar o filme Cinzas (2015) de Larissa Fulana de Tal, como 

possibilidade de discutir a violência contra a mulher quanto um problema que envolve 

relações afetivas, projeto de vida, dor, vergonha e humilhação. Demarca o Cinema 

Negro no Feminino como instrumento político de combate a opressão e, ao mesmo 

tempo proporciona a necessidade de adoção de políticas públicas. O filme Cinzas é uma 

adaptação do conto homônimo do escritor Davi Nunes. A história, condensada em um 

dia do jovem (Toni), negro, explorado no trabalhador, estudante, recém-casado, retrata a 

violência cotidiana da vida, a solidão e a invisibilidade de sua mulher. Palavras-chave: 

cinema negro no feminino; filme Cinzas; violência. 

 

Circuitos de visibilidade de cineastas africanas: os festivais de cinema como forma de 

luta contra violência 

Dra. Janaína Oliveira (Instituto Federal do Rio de Janeiro) 

Na última década, vimos eclodir uma série de festivais de cinema no continente 

africano organizados por mulheres. São iniciativas diversas e em diferentes regiões, 

com o intuito de visibilizar a produção cinematográfica feminina na África e que tem 

em comum a realização de fóruns de debates sobre as questões de gênero no cinema e 

também nas lutas das mulheres por igualdade social. Seja nos conteúdos exibidos nas 
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telas ou nas temáticas debatidas, a violência contra a mulher é questão recorrente. 

Apresento aqui os primeiros momentos de pesquisa em andamento sobre os processos 

de circulação e distribuição dos filmes feitos por mulheres em África, os principais 

festivais e temas abordados. Fornecendo, deste modo, uma dimensão africana à reflexão 

sobre o cinema negro no feminino. Palavras-chave: festivais de cinema; cineastas 

africanas; cinema negro no feminino. 

 

 

2. Mulheres e violência: uma abordagem interdisciplinar 

Coordenadora: Dra. Cristina Stevens (PosLit – Universidade de Brasília) 

A intensidade, complexidade e desdobramentos das violências contra as 

mulheres quer sejam físicas, psicológicas e simbólicas – constituem uma realidade 

assustadora na sociedade contemporânea. Esses processos exigem estudos e ações 

efetivas. As experiências e denúncias sobre essas vivências dolorosas muitas vezes são 

silenciadas e/ou negligenciadas. Não produzem, portanto, soluções com a urgência e 

eficácia necessárias ao enfrentamento do problema. A análise de diversas manifestações 

dessas violências em um diálogo interdisciplinar é o objeto desta Mesa Redonda. 

Abordaremos esta temática através de representações literárias, por meio do poder 

analítico e transformador do simbólico, e através de análises sociológicas, psicológicas 

e sócio-políticas. O objetivo é promover reflexões que inspirem ações para enfrentar e 

banir a violência de gênero, que afeta cruel e injustamente a vida de mulheres ao longo 

da história. Palavras-chave: violências; interdisciplinaridade; gênero. 

 

Mulheres e violência na literatura: memória do futuro 

Dra. Cristina Stevens (Pesquisadora colaborado do PosLit – Universidade de Brasília) 

Panorama da representação literária da violência contra a mulher em escritoras 

contemporâneas. Quando as mulheres assumem a posição de sujeito dessas inovadoras 

construções ficcionais, abordam o tema da violência como consequência da injusta 

dominação masculina na produção do conhecimento e construção de paradigmas éticos, 

sócios culturais e religiosos. Na historiografia tradicional, temos o silêncio sobre a vida 

das mulheres; para (re)criar sua história, as  formas de violência por elas sofridas, 

recorremos ao fecundante conceito da “história do possível”, que parece convidar a 

literatura para contribuir com esta nova visão do fazer historiográfico. Contribuição 

poético-teórica de Three Guineas (1938), de Virginia Woolf. Palavras-chave: estudos 

feministas; história e literatura; violência. 

 

Violências ocultas no não-reconhecimento paterno: fala de uma mulher negra  

Dra. Ana Liési Thurler 

Esta intervenção analisará o livro A filha que o rei não quis, deixado por Sandra 

Arantes do Nascimento. Fulcral em seu relato é a busca pelo reconhecimento do pai, a 

conquista parcial desse reconhecimento, em 1996. O reconhecimento integral – social e 

afetivo – nunca chegou. Uma das violências do não-reconhecimento é a discriminação. 

Diz ela: “Continuo sendo uma filha, como os outros filhos biologicamente o são, com a 

diferença de que sou aquela que está do lado de fora da janela da casa do pai”. Outra 

forma de violência vinculada ao não reconhecimento paterno são os desprezos sociais, 

as feridas morais. Aqui se incluem as lutas dos “sem”: sem teto, sem documentos, sem 

terra, sem emprego. Há intersecção entre essas lutas buscando inserção nas relações 

sociais e jurídicas.  Palavras-chave: violências ocultas; não reconhecimento paterno; 

exclusão. 
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“Maria da Penha: Atenção e Proteção” 

Dra. Gláucia R. S. Diniz (Departamento de Psicologia Clínica, Instituto de Psicologia, 

UnB) 

“Maria da Penha: Atenção e Proteção” constitui um Projeto de Extensão que 

propõe a construção de diálogo interdisciplinar e de ações conjuntas ao integrar alunos 

de graduação e pós-graduação dos cursos de Direito e Psicologia. O objetivo é prestar 

assistência jurídica e psicológica a mulheres em situação de violência conjugal e 

familiar. As várias manifestações de violências são vistas como experiências complexas 

que afetam a mulher vítima, os membros da família, e a sociedade em geral. O 

atendimento é conjunto e envolve intervenção grupal e individual. Nesse contexto os 

alunos de Direito aprendem a entender as marcas psíquicas e emocionais deixadas pelas 

violências. Os alunos da Psicologia aprendem que a ação judicial constitui um processo 

fundamental de afirmação do direito a uma vida sem violência. Essa apresentação 

discute os desafios e a importância da construção dessa interdisciplinaridade. Palavras-

chave: violência doméstica; atenção; interdisciplinaridade. 

 

 

3.  Aborto e violência contra as mulheres 

Coordenadora: Dra.Vanessa Canabarro Dios (ANIS – Instituto de Bioética) 

 O aborto é um crime no Brasil e as mulheres são penalizadas por sua prática. 

Apesar do contexto restritivo da lei, as mulheres continuam interrompendo a gestação: 

uma em cada cinco mulheres brasileiras terá realizado o aborto ao completar 40 anos de 

idade (Diniz e Medeiros, 2010). A criminalização do aborto faz com que as mulheres 

realizem o procedimento de forma clandestina e, muitas vezes, insegura. As mulheres 

pobres são as que correm mais riscos, pois não podem recorrer aos serviços privados 

que realizam o procedimento de forma segura. Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que 47 mil mulheres morram todos os anos no mundo por complicações 

relacionadas a abortos clandestinos. Na prática, mais de 2 mil mulheres abortam todos 

os dias no Brasil. O aborto torna-se portanto um problema de saúde pública que merece 

ser discutido e estudado. O objetivo dessa mesa é provocar a reflexão sobre o aborto a 

partir dos seguintes pontos: a lei penal não impede que as mulheres realizem o aborto; 

as mulheres morrem por realizarem o aborto inseguro; as mulheres mais expostas são as 

pobres que dependem dos serviços públicos de saúde; a criminalização e a moral 

hegemônica sobre o aborto expõem as mulheres a situações de violência. Três temas 

serão abordados: o primeiro refere-se à mortalidade de adolescentes por aborto 

provocado no Piauí, um dos estados mais pobres do Brasil. O segundo traz à tona a 

discussão sobre os direitos reprodutivos das mulheres na situação da epidemia do Zika 

vírus e o terceiro visa discutir a situação dos serviços de aborto legal no Brasil. 

Palavras-chave: aborto; violência; mulheres. 

 

O direito das mulheres em tempo de epidemia do vírus Zika.  

Dra. Luciana Brito (Anis – Instituto de Bioética) 

A epidemia da síndrome congênita do zika vírus está concentrada em regiões 

pobres e rurais do Brasil. Cidades no Cariri, Alto Sertão e Sertão da Paraíba estão dentre 

as mais afetadas do país. Campina Grande é uma cidade de referência para a assistência 

em saúde para centenas de municípios em risco para o zika vírus na Paraíba, e o 

Hospital Pedro I já atende quase 120 mulheres com filhos diagnosticados com a 

síndrome congênita do zika. As mulheres vítimas da epidemia não sabem ou sabem 

muito pouco como o vírus zika pode afetar a gravidez e sua própria saúde e possuem 

poucos recursos para o cuidado de crianças potencialmente afetadas pela nova síndrome 
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do zika congênito. Mulheres que, muitas vezes abandonadas pelos companheiros, têm 

que enfrentar a precarização da vida pela pobreza e cuidados diários com seus bebês 

sozinhas. A epidemia do vírus Zika trouxe o debate sobre a necessidade de informação, 

direitos reprodutivos e políticas mais fortes de proteção social para mulheres e crianças 

com deficiência. Josemary é mulher de 30 anos e mãe de 5 filhos.  É moradora do sertão 

Pernambucano, cidade próxima ao município de Campina Grande. Seu último filho é 

ainda bebê e tem 7 meses; nasceu com microcefalia congênita e outras síndromes 

neurológicas associadas ao zika. O marido abandonou a mulher ainda na gravidez. Hoje 

Josemary diz que ser sozinha é o seu destino. Acorda às 3h da manhã para deixar o 

almoço pronto para o restante dos filhos e sai com dia ainda escuro para o hospital em 

Campina Grande para levar Gilberto em sua rotina de consultas quase diárias. Josemary 

diz que seu apoio são outras mães com histórias semelhantes e funcionárias do hospital. 

Poliana é outra mulher vítima da epidemia.  Agricultora e moradora do interior de 

Pernambuco. Durante a gravidez teve coceiras e irritações na pele, fez exames de rotina 

que segundo ela “não deram nada alterado”. Durante o pré-natal fez alguns ultrassons, o 

médico dizia que havia um atraso no crescimento fetal, mas não houve o diagnóstico de 

síndromes neurológicas. O bebê de Poliana nasceu, chama-se Ravi. Sem agenda 

disponível no hospital conseguiu uma primeira consulta apenas com 1 mês e 6 dias de 

nascido. Na consulta Poliana descobriu que seu filho tinha uma síndrome fetal 

neurológica associada ao vírus zika. Ela ainda desconhece como será o futuro da 

criança, terá que ir todas as semanas em consultas em um hospital da capital Recife, 

localizado a 400 km de sua casa. Tereza também é mulher nordestina.  Teve zika no 

início de uma gestação esperada. Durante o pré-natal descobriu que havia algo 

acontecendo com seu futuro filho. Atrasos no desenvolvimento, calcificações no cérebro 

e más-formações em diferentes órgãos foram constados durante as ultrassonografias 

mensais. Por apresentar uma gestação de alto risco os médicos indicaram a 

possibilidade da interrupção da gestação. Além do risco de morte materna o feto 

provavelmente não sobreviveria após o parto. Poliana, Josemary e Tereza são mulheres 

reais que tiveram suas vidas diretamente afetadas após infecção pelo vírus zika. São 

mulheres pobres, nordestinas e ainda contam com escasso acesso a políticas de saúde. 

Poliana e Josemary estão fora do mundo de trabalho, pois são as únicas cuidadoras de 

seus filhos. Para mulheres com histórias semelhantes se faz necessário compreender 

como se dá o quadro de necessidades diante do acontecimento recente da epidemia. 

Essas mulheres terão que cuidar de seus filhos, que na maior parte dos casos, necessitará 

de cuidados em tempo integral. Trazer à luz as necessidades de mulheres vítimas de 

uma epidemia com consequências ainda pouco conhecidas pela ciência trará 

ferramentas para a construção de tecnologias sociais e de saúde pública para essa 

população. Essas são mulheres que já estão entre as mais vulneráveis e marginalizadas 

no Brasil, experimentando taxas desproporcionalmente elevadas de gravidezes não 

planejadas e violência sexual (Diniz e Medeiros 2010). Além do risco de adoecimento 

pela presença do mosquito vetor, há barreiras para o acesso à informação sobre métodos 

de proteção à saúde e planejamento familiar: os planos nacionais de enfrentamento à 

epidemia não foram capazes de tocar em temas tabu à sociedade brasileira, como é o 

aborto seguro em tempo de epidemia ou mesmo aproximar a gravidez em tempos de 

zika de questões relacionadas à saúde mental das mulheres (Diniz 2016). Diante de uma 

epidemia de proporções globais, tornam-se urgente ações que promovam acesso a 

informação e saúde para mulheres vivendo em regiões endêmicas do Brasil. Palavras-

chave: Zika; direitos reprodutivos; mulheres. 
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Aborto provocado no Brasil 

Dra. Maria Dasdores (Centro Universitário Uninovafapi) 

Cerca de um quinto das mulheres no Brasil já praticou um aborto, a despeito da 

restrição legal. Apesar de elas utilizarem diversos métodos para a prática abortiva, 

aquele que vem sendo mais comumente usado desde os anos de 1990, é o misoprostol, o 

qual demonstrou menores danos e redução da mortalidade materna por aborto inseguro.  

Entretanto, a razão de mortalidade materna em muitas regiões brasileiras ainda é 

elevada em decorrência das complicações do aborto provocado, sendo uma das quatro 

principais causas de morte materna em todo o país, principalmente em regiões pobres, 

como é o caso do Piauí, no Nordeste Brasileiro. A faixa etária da adolescência não é 

diferente das outras. As histórias de aborto provocado entre elas, tem percurso e método 

semelhante, com a morte sendo o desfecho letal para muitas meninas em início da vida 

sexual. Dessa forma, aborto provocado nas regiões do país tem sido responsável por 

graves danos à saúde das mulheres, especialmente por tratar-se de condição em que 

práticas de violência institucional na assistência ao aborto provocado  impedem que elas 

tenham suas demandas de saúde atendidas. Os acordos internacionais, que definem os 

direitos sexuais e os direitos reprodutivos, aderidos pelo Brasil são a base das políticas 

públicas do país que objetivam, de forma especial, promover o desenvolvimento e 

fortalecimento da mulher. Os compromissos assumidos devem, entre outros, permitir o 

acesso a serviços de qualidade para tratar complicações decorrentes do aborto ilegal, na 

assistência imediata e aos serviços de planejamento reprodutivo. Palavras-chave: aborto; 

Brasil; adolescência. 

 

Violência contra as mulheres e o aborto legal no Brasil 

Dra. Vanessa Canabarro Dios (ANIS – Instituto de Bioética) 

Mulheres e meninas que engravidam de um estupro têm o direito de realizar o 

aborto legal pelo SUS. A Norma Técnica do Ministério da Saúde que regulamenta as 

ações dos profissionais de saúde que atuam nos serviços de aborto legal do Brasil prevê 

que a palavra da mulher deve ser recebida pela equipe do programa com presunção de 

veracidade, ou seja, não cabe ao profissional de saúde duvidar da palavra dela 

(BRASIL, 2010). A norma prevê, ainda, que as práticas dos serviços não devem ser 

confundidas com as práticas da polícia ou da Justiça. Ao analisar as entrevistas de 82 

profissionais de cinco equipes de saúde dos programas de aborto legal do Brasil, 

entretanto, identifiquei nos serviços um regime de suspeição à palavra da mulher, que 

faz com que os mesmos funcionem a partir de uma lógica pericial. O que será avaliado 

não se delimitará apenas ao acontecimento do estupro e à decorrente gravidez, mas a 

subjetividade da mulher, seu cotidiano e sua forma de estar no mundo. Será seu duplo 

psicológico-ético e moral o que será periciado: quem era ela, com quem se relacionava, 

onde estava, era sexualmente ativa? Como guardiões da moral e da lei penal, as equipes 

interpelarão as mulheres. Elas terão de se comportar de acordo com o que se espera de 

uma verdadeira vítima, terão de responder a perguntas e preencher termos e protocolos. 

As repostas às interpelações serão buscadas não só na fala, mas no corpo que sofre. As 

mulheres e meninas que procuram o abortamento legal terão de testemunhar em um 

contexto de opressão e de suspeição à sua palavra. Aquele que ouve desconhece os 

fatos, e sua escuta estará sempre permeada por uma engrenagem de poder. A história da 

mulher, nesse sentido, é cristalizada a partir da escuta do outro e de uma verdade que o 

poder obriga a formular. A verdade procurada não é a verdade objetiva dos eventos, mas 

a verdade subjetiva daquele que vai testemunhar.  A equipe decidirá sobre a aprovação 

ou não do procedimento. Para tanto, além da palavra da mulher sobre o acontecimento 

do estupro, será necessário que a idade gestacional esteja de acordo com a data da 
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violência, ou seja, deve haver nexo causal entre a data da violência e o tempo de 

gestação. Mas isso ainda não será suficiente. A mulher ou menina precisará contar sua 

história a vários profissionais e não poderá haver discrepância entre as versões. Em 

alguns serviços necessitarão apresentar boletim de ocorrência e/ou autorização judicial, 

preencher os formulários (previstos pela Norma Técnica) e ser reconhecida pela equipe 

de saúde como uma mulher não mentirosa. Se não bastasse, terá de encontrar uma 

equipe de saúde que se disponha a realizar o procedimento. Palavras-chave): aborto 

legal; violência sexual; violência contra mulheres. 

 

 

4. Dispositivo amoroso e violência contra as mulheres 

Coordenadora: Dra. Susane Rodrigues de Oliveira (Departamento de História – UnB) 

A mesa pretende discutir a força de imagens – presentes no cinema, nas histórias 

em quadrinhos e nos livros didáticos escolares – que põe em circulação as “tecnologias 

de gênero” (Lauretis, 1984) e o “dispositivo amoroso” (Navarro-Swain, 2010) que 

constroem o feminino enquanto ser dotado de um destino biológico pronto para ser 

sacrificado, assujeitado e violentado por amor a outrem. Trata-se de imagens que 

educam para relações de gênero fundamentadas na hierarquia binária dos sexos, na 

heterossexualidade normativa e na violência contra as mulheres. Revelar a historicidade 

destas imagens (ficcionais e históricas), questionando o seu caráter sagrado, natural, 

universal e imutável, constituí um compromisso político feminista na produção de 

conhecimentos que colaborem na transformação das relações entre os sexos. Palavras-

chave: imagens; dispositivo amoroso; violência. 

 

Amor, sacrifício e morte: imagens de relações sexuais, amorosas, afetivas e 

matrimoniais entre mulheres e homens nas histórias a serem ensinadas  

Dra. Susane Rodrigues de Oliveira (Departamento de História – UnB) 

Os livros didáticos de história, destinados ao ensino médio na última década, 

produzem e difundem sentidos para as relações sexuais, amorosas, afetivas e 

matrimoniais entre mulheres e homens no passado, fazendo circular, entre textos e 

imagens, representações históricas que constroem as mulheres como corpos dóceis, 

amorosos, eróticos, violáveis, servis, sacrificáveis, submissos, maternos, irracionais, 

fúteis e emotivos. Tais representações põe em funcionamento o “dispositivo amoroso” 

que, articulado também a outros dispositivos de saber-biopoder (de sexualidade, de 

maternidade e de racialização), naturaliza e sustenta a subordinação e as diversas formas 

de violência que acometem as mulheres (seus corpos, subjetividades, sentimentos, 

saberes, culturas e relações sexuais). A partir de uma perspectiva feminista decolonial, 

pretendemos discutir os sentidos que informam essas representações, seus dispositivos, 

discursos, concepções de sexo-gênero, valores, interesses, modos de funcionamento e 

efeitos educativos na formação do pensamento histórico, das subjetividades e das 

relações étnico-raciais e de gênero. Palavras-chave: história; livros didáticos; dispositivo 

amoroso.  

 

A fragilidade dos laços femininos: as representações sobre o rompimento da amizade 

entre duas garotas na série Stranger Things 

Dra. Liliane Maria Macedo Machado (Faculdade de Comunicação – UnB)  

A série Stranger Things, produzida e distribuída pela Netflix, apresenta na sua 

primeira temporada uma trama que combina suspense e doses de terror. A história é 

ambientada nos anos 1980, em uma pequena cidade do interior. O mistério tem início 

quando uma criança desaparece e, pouco depois, uma adolescente. As personagens 
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centrais incluem crianças, adolescentes e adultos. São oito episódios e meu objetivo é 

concentrar-me na relação entre duas adolescentes: Barbara e Nancy, amigas íntimas e 

confidentes. Os primeiros episódios mostram a cumplicidade que desfrutam, o que é 

interrompido quando uma delas começa a paquerar um garoto. Indago como é 

representado, pela enésima vez, o rompimento entre duas amigas quando do surgimento 

da figura masculina. A série tem tido muita repercussão entre o público da Netflix e seu 

sucesso é comprovado pelo anúncio da segunda temporada, cujo lançamento está 

previsto para 2017. Meu arsenal teórico/metodológico será a análise de discurso 

francesa bem como as teorias feministas, particularmente às voltadas para as tecnologias 

de gênero. Palavras-chave: série de TV; Stranger Things; amizade entre mulheres. 

 

“Sua boca diz não, mas o seu corpo diz sim”: Cultura do Estupro e Shoujo Mangá 

Dra. Valéria Fernandes da Silva (Colégio Militar de Brasília) 

Todos os meses no Japão são produzidos centenas de quadrinhos (mangás) em 

vários formatos e para diferentes demografias. Fatia significativa desse mercado é 

voltado para o público feminino e, normalmente, produzido por mulheres.  Apesar de 

abordar vários temas, o romance heterossexual é dominante nos chamados shoujo 

mangá.  Quadrinhos são tecnologias de gênero, que operam na construção de homens e 

mulheres como seres diferentes e desiguais, por isso, muitas vezes, a heroína é 

apresentada como um ser dominado por um único objetivo, fazer-se notar pelo rapaz, 

alvo dos seus afetos, sendo seu dever submeter-se aos seus desejos, operando, nesse 

sentido, o dispositivo amoroso, outro conceito que norteará este trabalho.  Assim, será 

alvo da análise em nosso trabalho, a promoção de modelos de gênero que naturalizam a 

submissão feminina e justificam a violência masculina dentro do jogo amoroso. 

Palavras-chave: Mangá; gênero; violência. 

 

 

Sexta-feira (11/11) – 10:30h às 12h 
 

1. Cartografias da Violência 

Dra. Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro (História – Universidade Federal de 

Uberlândia) 

Dra. tania navarro-swain (Revista Labrys; História/UnB)  

Dra. Diva do Couto Gontijo Muniz (Departamento de História – UnB) 

 

2. Intersseccionalidades concernentes ao aborto no Brasil, Peru e Uruguai: a 

ilegalidade como violência contra a mulher 

Dra. Érica Quinaglia Silva (Universidade de Brasília) 

Dra. Rosamaria Carneiro (Universidade de Brasília) 

Dra. Sílvia Badim Marques (Universidade de Brasília) 

 

3. Masculinidade e Violência 

Dr. William Alves Bisera (Instituto de Letras - UnB) 

Dra. Lorena Sales dos Santos (Verbal Assessoria Linguística) 

Dra. Cíntia Schwantes (Instituto de Letras – UnB) 

 

4. Literatura brasileira contemporânea e resistências culturais à violência  

Dra. Virgínia Maria Vasconcelos Leal (Teoria Literária e Literaturas – UnB) 

Dra. Bruna Paiva de Lucena (Secretaria de Educação do Distrito Federal) 

Dra. Rosilene Silva da Costa (Universidade de Brasília) 



37 
  

RESUMOS 

 

 
1. Cartografias da Violência 

Coordenadora: Dra. Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro (Instituto de História da 

Universidade Federal de Uberlândia) 

À luz dos usos e abusos do gênero, busca-se nessa mesa traçar uma cartografia 

de alguns aspectos da violência social na própria construção do feminino. Enfocamos 

três dimensões dessa violência, quais sejam: a prostituição, o feminicídio e a 

construção/representação dos corpos nos discursos da modernidade. Palavras-chave: 

Violência; gênero; representação. 

 

Patriarcado, representação, prostituição 

Dra. tania navarro-swain (Revista Labrys; História/UnB)  

Apontar as raízes da dominação masculina foi uma das realizações do feminismo 

radical, iluminando aquele sistema que renasce das cinzas, que floresce sobre a 

cumplicidade “entre homens”, que se renova a cada investida feminista para destruí-la. 

Para tanto, as representações do feminino e do masculino, ancoradas no imaginário 

social fornecem ao patriarcado os meios de convencimento, de uma dominação mais 

sutil que a simples exclusão ou interdição para as mulheres de agir no social. Tal é o 

caso da prostituição cuja iniquidade é velada ao distorcer a noção de liberdade sob a 

denominação “trabalho” ou “agentividade”. Palavras-chave: patriarcado; representação; 

prostituição.  

 

A face brutal da violência de gênero: o feminicídio  

Dra. Diva do Couto Gontijo Muniz (Departamento de História – UnB) 

Uma reflexão histórica sobre o feminicídio no Brasil é o tema da presente 

comunicação. É um esforço em historicizar o assassinato de mulheres, localizando-o 

como expressão máxima da violência de gênero que ainda permanece presidindo as 

relações entre mulheres e homens nos diferentes espaços da sociedade brasileira, 

particularmente o doméstico, mostrando que, não obstante as conquistas no âmbito das 

leis, as mulheres não são ainda cidadãs plenas, com direito a espaço de fala e lugar de 

sujeito. Tal inacessibilidade expressa-se, sobretudo, na violência de gênero a que são e 

estão expostas, sendo o assassinato a expressão máxima daquela. Uma histórica, 

arraigada e persistente cultura machista e patriarcal é construção a ser desnaturalizada e 

erradicada como exigência para extirpar tal violência e promover a transformação nas 

relações entre homens e mulheres. Palavras-chave: mulheres; gênero; feminicídio. 

 

Corpos negros no/do feminino: imagens e resistências em movimento  

Dra. Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro (Instituto de História – Universidade Federal de 

Uberlândia) 

A partir dos estudos feministas, é possível enxergar o corpo mergulhado em um 

campo político, este que, apreendido como um elemento referencial e articulador do 

poder moderno, deve ser lido como efeito-instrumento em uma rede de tecnologias 

sociais que o designam e encerram. O discurso da iconografia consiste em uma das telas 

privilegiadas onde performam corpos marcados-marcadores de sexo-gênero no interior 

de um campo de visibilidade e validade. Reler algumas figurações do corpo e rastrear a 

linguagem iconográfica como gramática de inteligibilidade cultural é o exercício que 

proponho, buscando observar dispositivos políticos em operação, imaginar seus efeitos, 
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e decifrar a violência materializada em encenações emblemáticas da modernidade. 

Palavras-chave: corpo; sexo-gênero; iconografia. 

 

 

2. Intersseccionalidades concernentes ao aborto no Brasil, Peru e Uruguai: a 

ilegalidade como violência contra a mulher 

Coordenadora: Dra. Érica Quinaglia Silva (Universidade de Brasília) 

O aborto é a temática mais analisada pela bioética, que, todavia, menos avanços 

alcançou nos debates acadêmico e social. De um lado, há os oponentes dessa questão, 

que defendem que, por supostamente haver vida no embrião, o aborto seria um crime. 

De outro lado, há os proponentes do aborto, que defendem a autonomia da mulher sobre 

seu corpo. Tão controversa quanto usual, essa prática, segundo a última  perspectiva, 

configuraria uma questão de saúde pública. Além da magnitude de sua ocorrência, sua 

realização clandestina traz danos para a saúde, pouco coíbe a prática e perpetua a 

desigualdade social. O risco imposto pela criminalização é vivido, em sua maioria, por 

mulheres pobres impossibilitadas de realizar um procedimento seguro. O aborto ilegal 

seria uma violência contra a mulher. Assim, a partir de três perspectivas, esta mesa-

redonda propõe conhecer as interseccionalidades concernentes a essa prática no Brasil, 

Peru e Uruguai. Palavras-chave: interseccionalidades; violência; saúde pública. 

 

O aborto no Brasil: a (des)atenção ao direito à saúde 

Dra. Érica Quinaglia Silva (Universidade de Brasília) 

O aborto é considerado um crime no Brasil. Embora a condenação de mulheres 

possa submetê-las a penas restritivas de liberdade, conforme os artigos 124 a 127 do 

Código Penal, a ilegalidade não coíbe a prática. De acordo com a Pesquisa Nacional de 

Aborto, o aborto é tão comum que, ao completar quarenta anos, mais de uma em cada 

cinco mulheres já realizou pelo menos um aborto. Segundo o Ministério da Saúde, 

ocorrem mais de um milhão de abortos ao ano, sendo uma das principais causas de 

morte materna no país. O aborto configura, assim, concomitantemente um grave 

problema de saúde pública. Nesse contexto, é importante destacar que o risco imposto 

pela criminalização do aborto recai, sobretudo, sobre as mulheres pobres, que têm 

acesso restrito a uma prática segura. É o trânsito entre os sistemas penal e de saúde 

pública e a consequente sobreposição dos modelos jurídico-punitivo e terapêutico-

assistencial que esta apresentação intenta abordar. Palavras-chave: aborto; Brasil; saúde 

pública. 

 

O aborto legal no Peru 

Dra. Rosamaria Carneiro (Universidade de Brasília) 

Este paper se propõe, inicialmente, a apresentar a prática e a ideia do 

abortamento legal no Peru contemporâneo, recuperando, para isso, entretanto, a história 

social do abortamento em tal cultura. Sabe-se que na sociedade peruana a única hipótese 

de interrupção legal da gestação é em caso de risco para a mãe, denominada de aborto 

terapêutico. Nesse sentido, é restritiva, quando comparada à brasileira ou à uruguaia. 

Refletir sobre o discurso que a legitima e a restringe será o nosso objetivo, à luz da 

história nacional e das particularidades das relações de gênero experimentadas nesse 

espaço. Desse modo, recorreremos à historiografia com o objetivo de retratar o presente 

e a violência contra a mulher em seu viés interseccional, procurando, assim, mapear 

quem são as mulheres peruanas que alcançam tal instituto legal. Palavras-chave: aborto 

legal; Peru; interseccionalidade e história.  
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A legalização do aborto no Uruguai e a garantia ao direito das mulheres 

Dra. Sílvia Badim Marques (Universidade de Brasília) 

A saúde é um direito integral e universal garantido pela Constituição Federal de 

1988 no Brasil. Essa mesma Constituição garante o direito à diversidade e o respeito ao 

corpo das mulheres. Todavia, o aborto não é um direito garantido a todas as mulheres, 

em todas as situações onde seja escolha da mulher interromper a sua gestação e garantir 

seu direito à saúde através do acesso a um aborto seguro e legal. De acordo com o artigo 

128 do Código Penal e a decisão da ADPF 54, o aborto no Brasil só pode ser realizado 

de forma segura nos casos decorrentes de violência sexual, risco à vida da gestante ou 

casos de fetos com anencefalia. No Uruguai, o aborto foi legalizado como um direito de 

todas as mulheres. Essa fala pretende abordar as diferenças entre o acesso ao aborto 

seguro e legal no Brasil e no Uruguai e de que forma a experiência do Uruguai vem 

contribuindo para a garantia do direito à saúde de todas as mulheres nesse país. 

Palavras-chave: aborto; Uruguai; direito das mulheres. 

 

 

3. Masculinidade e Violência 

Coordenador: Dr. William Alves Bisera (Instituto de Letras – UnB) 

A literatura se constitui como fórum privilegiado para discutir a violência de 

gênero, na medida em que é palco da discussão das relações entre os gêneros e suas 

inequalidades. O foco de nossa investigação recai sobre os personagens masculinos, 

enquanto perpetradores de violência sobre personagens femininas ou sobre outros 

personagens masculinos. Em diversos gêneros e diversas literaturas nacionais, o tema da 

violência é recorrente, embora por vezes fique invisibilizado pela naturalização dos 

fenômenos envolvidos. A literatura, como componente das forças sociais, tanto age no 

sentido da aceitação da violência quanto no da denúncia. Esse é o nosso objeto de 

investigação. Palavras-chave: gênero; masculinidade; violência. 

 

O masculino violento em Shakespeare: leituras junguianas 

Dr. William Alves Bisera (Instituto de Letras – UnB) 

Esta comunicação buscará comentar alguns dos principais personagens 

Shakespearianos à luz da psicologia junguiana, com especial atenção aos aspectos 

relacionados às diversas formas de violência de que sejam perpetradores ou vítimas. 

Palavras-chave: arquétipos masculinos; Shakespeare; violência; psicologia junguiana. 

 

Violência gótica nos contos de Lygia Fagundes Telles 

Dra. Lorena Sales dos Santos (Verbal Assessoria Linguística) 

Por seu caráter próximo ao que veio a chamar-se Cultura de Massa, o Gótico 

chegou a ser considerado um gênero menor. Surgiu como uma reação ao autoritarismo 

do Estado e da lógica iluminista, no século  VIII, resultando do ambiente de 

convulsões sociais relacionado  s revoluções burguesa e industrial. Como gênero 

literário, adotou como tema aquilo que era negado pelo Iluminismo: o espaço feminino, 

a sexualidade, o terror, o sobrenatural, a repressão e a transgressão. Após um período de 

intensa produção, foi considerado pela Critica como um gênero morto no século  I . 

Entretanto, elementos do Gótico podem ser verificados em toda a tradição de terror e 

horror ocidental, tanto na Literatura quanto em outros meios como o teatro, o cinema e a 

televisão. Nos contos de Lygia Fagundes Telles, os quais serão analisados no presente 

trabalho, é possível observar inúmeros elementos do Gótico. Todavia, manteremos aqui 

o foco nas relações de poder desequilibradas entre os gêneros e na forma como a 

violência por parte das personagens masculinos de seus contos apresenta-se por meio 



40 
  

das características e elementos do gênero Gótico. Palavras-chave: gótico; violência; 

gênero. 

 

Romances góticos e violência contra a mulher 

Dra. Cíntia Schwantes (Instituto de Letras – UnB) 

O gênero gótico, seja em suas origens no sec. XVIII seja nas apropriações 

posteriores, é rico em enredos recheados de violência, simbólica ou física, exercida 

pelos vilões contra as heroínas e mesmo outras personagens. Romances muito populares 

e lidos e escritos majoritariamente por mulheres, eles problematizam as fraturadas 

relações entre os gêneros nas sociedades contemporâneas. É objetivo deste trabalho 

discutir as ambiguidades do gênero literário e sua inserção nas modificações ocorridas 

no tecido social em virtude dos processos de urbanização e industrialização da 

sociedade. Palavras-chave: romance gótico; estudos de gênero; violência contra a 

mulher. 

 

 

4. Literatura brasileira contemporânea e resistências culturais à violência  

Coordenadora: Dra. Virgínia Maria Vasconcelos Leal (Departamento de Teoria 

Literária e Literaturas da UnB) 

A violência sistemática, definida por Iris Young (1990) como aquela dirigida a 

membros de um grupo social simplesmente por fazerem parte dele, é discutida em obras 

e gêneros diversificados da literatura brasileira contemporânea, enfatizando-se as 

autorias femininas sistematicamente violentadas, como as mulheres negras, lésbicas e 

periféricas.  Serão enfatizadas as resistências embutidas em suas obras, a partir do 

momento em que questionam o pressuposto da universalização da experiência e da 

cultura de grupos dominantes. Palavras-chave: literatura brasileira contemporânea; 

violência sistemática; resistência. 

 

Excertos de violência: o cotidiano da dor, da revolta e da luta nas obras de Meimei 

Bastos e Salete Maria da Silva 

Dra. Bruna Paiva de Lucena (Secretaria de Educação do Distrito Federal) 

Não é incomum, quando as mulheres se reúnem e iniciam um diálogo, falarem 

sobre suas experiências de violência. Na literatura escrita por mulheres, podemos nos 

deparar também com essas conversas, confirmadas na realidade por pesquisas que 

denunciam a amplitude desse fato. As obras da slammer Meimei Bastos e da cordelista 

Salete Maria da Silva trazem excertos de uma prática cotidiana de violência contra as 

mulheres que, como foco ou nas entrelinhas das vozes dessas autoras, funcionam como 

um engate tanto para a manifestação da dor e da revolta como da luta. Pensando nessas 

questões, pretende-se, por meio das narrativas dessas autoras, pensar a constância e 

insistência da violência contra as mulheres tanto representada na literatura como sofrida 

na vida real e cotidiana. Palavras-chave: literatura brasileira contemporânea: poéticas da 

oralidade; violência. 

 

As múltiplas e diferenciadas violências sofridas pelas mulheres negras brasileiras 

Dra. Rosilene Silva da Costa (Universidade de Brasília) 

No ano em que completamos 10 anos da Lei Maria da Penha, o Brasil ainda 

registra uma denúncia de violência contra a mulher a cada sete minutos, ou seja, ainda 

estamos longe de resolver este problema. Diante deste problema real, o objetivo deste 

trabalho é apresentar um recorte de textos literários nos quais a violência contra a 

mulher está representada, seja a violência física ou simbólica. Assim, serão analisados 
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textos de escritoras negras que representam esta realidade vivenciada pelos sujeitos 

femininos negros. O corpus será formado por textos de Conceição Evaristo, Miriam 

Alves, Esmeralda Ribeiro e Lia Vieira.  A análise será feita a partir do conceito de 

gênero proposto por Judith Butler, da perspectiva crítica dos estudos feministas 

propostos por Constância Lima Duarte e Elódia Xavier e, por fim, do conceito de 

violência simbólica de Pierre Bourdieu. Palavras-chave: literatura brasileira 

contemporânea; escritoras negras; violência. 

 

Afetos escolhidos: mães lésbicas nas narrativas brasileiras contemporâneas 

Dra. Virgínia Maria Vasconcelos Leal (Departamento de Teoria Literária e Literaturas 

da UnB) 

A apresentação discute a presença, na literatura brasileira contemporânea, de  

mulheres personagens, que não seguem a inteligilidade de gênero (Butler, 1983). São, 

ao mesmo tempo, mães e lésbicas. Em um pequeno recorte de autores e autoras, 

percebe-se que, na maioria dos casos, em especial das escritoras, há a nomeada “família 

recomposta homoparental feminina”, ou seja, de um casal formado por duas mulheres, 

no qual uma delas tem uma filha ou filho de um relacionamento heterossexual anterior. 

A ideia de que é possível configurar, de forma positiva, o núcleo familiar, para além do 

modelo oitocentista, mas como escolha baseada em afetos, em compartilhamentos e 

desejos de todos os indivíduos envolvidos, para além da orientação sexual. Resiste-se, 

assim, a uma das formas de violência e opressão, denominada de “imperialismo 

cultural” por Iris Young (1990), que é a predominância de experiências consideradas 

“normais” e que excluem os grupos marginalizados. Palavras-chave: literatura brasileira 

contemporânea; violência sistemática; maternidades lésbicas. 
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COMUNICAÇÕES LIVRES 

 
 

 

SESSÃO 1 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

 

1. Anestésicos, desconhecidos, ausentes: representações sociais das mulheres em 

situação de violência doméstica no Distrito Federal 
Alberto Carvalho Amaral (Defensoria Pública do Distrito Federal) 

A violência de gênero praticada contra as mulheres por seus companheiros foi 

um dos cernes das reivindicações feministas e pautou diversas movimentações no Brasil 

na década de 1980. Considerada, no contexto internacional, grave violação aos direitos 

humanos das mulheres, foi necessário, no Brasil, que houvesse articulação de um 

consórcio de ONG‟s feministas e juristas, aliadas ao contexto normativo internacional e 

às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que 

sobreviesse a norma integral no Brasil, a Lei n.º 11.340/2006. Com mecanismos de 

enfrentamento à violência sofrida pelas mulheres no âmbito doméstico e familiar, a Lei 

Maria da Penha estabelece um sistema protetivo que não se limita à atuação em juízo, 

prevendo novas formas de intervenção, visibilizando essa violência e compreendendo-a 

em aspectos criminais e sociais, dada a sua transversalidade. O trabalho aqui 

apresentado é resultado de uma pesquisa qualitativa, do tipo autoetnográfica, na qual 

interagi com 10 (dez) mulheres, vítimas de violência doméstica, utilizando as técnicas 

de observação das rotinas e das atividades desempenhadas no campo e de entrevistas em 

profundidade (a partir do roteiro semiestruturado), realizadas no período de 19.05.2015 

a 21.07.2015, e 1 (um) grupo focal, em 14.11.2015, buscando situar a violência sofrida 

por elas e aferir como representavam socialmente os órgãos judiciais de enfrentamento à 

violência de gênero no Brasil: Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. 

Palavras-chave: (Lei n.º 11.340/2006); Órgãos judiciais de enfrentamento à violência 

doméstica; Representações Sociais. 

 

2. Representações sociais da violência doméstica de gênero 

Ana Claudia Lemos Santos (Mestranda PUCRS) 

A pesquisa tem como objetivo analisar os processos de representação social que 

intermediam as práticas de atendimento à violência doméstica de gênero, por agentes 

que constituem o campo jurídico da cidade de Porto Alegre, após a criação da Lei Maria 

da Penha. Interpretar as representações sociais que agentes do sistema de justiça 

possuem a respeito da violência doméstica de gênero é a contribuição teórica desta 

pesquisa para o aperfeiçoamento das práticas no campo do sistema de justiça. Optamos 

por uma concepção de representações sociais que observa o aspecto contingente dos 

sujeitos no sentido de que estes não são meros repetidores de ações coletivas, mas têm a 

faculdade de interpretar e orientar sua ação, dando a ela sentidos distintos. Como 

pressuposto teórico-metodológico consideramos as percepções sociais a respeito deste 

tipo de violência como fundamentais na construção do problema sociológico. Palavras-

chave: Representações Sociais; Violência Doméstica; Gênero. 
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3. Análise do número de atendimentos do Centro de Referência e Atendimento à 

Mulher (CRAM) no município de Petrópolis – RJ de 2014 à agosto de 2016 

Desirré Mathias Pinheiro da Silva (Faculdade Arthur Sá Earp Neto – FASE/FMP)  

O Centro de Referência e Atendimento à Mulher – Tia Alice (2007), compõe a 

rede de atendimento à mulher no município de Petrópolis – RJ. Temos como objetivo 

analisar os atendimentos prestados às mulheres pelo serviço nos anos de 2014 até agosto 

de 2016. O número total de pessoas atendidas consiste em 2853 usuárias. Logo após, foi 

feita uma analise mais profunda dos últimos dois anos, tendo computado 526 e 559, 

respectivamente. No ano de 2016, até o mês de agosto foram realizados 333 

atendimentos, sendo 140 desses atendimentos iniciais. Pode-se notar que embora o 

número de usuárias venha aumentando significativamente, se analisando dados 

referentes ao município, percebe-se que muitas são aquelas que ainda não seguem o 

fluxo de atendimento por completo. Fica o questionamento se esse não é feito devido à 

vontade da usuária ou por desconhecimento dos profissionais e população sobre o 

serviço oferecido no local. Palavras-chave: Saúde da Mulher; Violência e Saúde. 

 

4. Produzindo sinergias: a experiência da rede de enfrentamento à violência contra 

as mulheres em canoas 

Renata Teixeira Jardim (UFRGS) 

A partir da instalação de um serviço especializado de atendimento às mulheres 

em situação de violência no município de Canoas- RS, iniciou-se um trabalho de 

identificação, desenho de fluxos de atendimento e consolidação de uma rede de 

enfrentamento às violências contra as mulheres. Contribui para esta construção a 

experiência feminista e de formação de redes do Coletivo Feminino Plural, entidade 

responsável pelo serviço especializado de atendimento às mulheres e pela capacitação 

dos demais profissionais da rede. Este trabalho procura resgatar a história de 

constituição deste trabalho que em 2015 foi reconhecido pela Secretaria Estadual de 

Políticas para as Mulheres como rede modelo para o estado. Além disso, lançando mão 

do conceito de interseccionalidade, analisa-se como na prática se articula a atenção às 

mulheres em suas especificidades e diversidades de experiências. Palavras-chave: 

Atendimento especializado; Rede de enfrentamento à violência contra as mulheres; 

Interseccionalidade. 

 

5. Vítimas encarceradas – histórias de vida marcadas pela violência doméstica e 

pela criminalidade feminina 

Paula Carvalho Peixoto (SEDESTMIDH-DF) 

A proposta consiste em apresentar os dados obtidos a partir de minha pesquisa 

de mestrado, defendida em dezembro de 2015. O estudo tem como hipótese central o 

fato de que a mulher, após experiência traumática causada por violência doméstica, 

direta ou indireta, pode desenvolver um comportamento desviante que a levará à prática 

de algum delito. A pesquisa, do tipo quali-quantitativa, foi realizada na Penitenciária 

Feminina do Distrito Federal – Brasília, e consistiu em: I) questionário; e, II) entrevista 

realizada a internas selecionadas a partir dos dados colhidos no inquérito. As reflexões 

construídas buscaram o estabelecimento de relações assimétricas entre as variáveis: a) 

vítima de violência doméstica; e b) conduta criminosa; de forma a se buscar as relações 

entre os fenômenos, ainda que independentes entre si. Palavras-chave: Criminalidade 

feminina; Violência doméstica. 
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6. Projeto de modernização do Brasil e debate educacional na década de 1920: a 

violência simbólica nas representações do feminino no espaço público e privado 

Léa Maria Carrer Iamashita (Doutora em História Social, Professora da UnB) 

Trata-se das representações do feminino e da mulher brasileira no espaço 

público e privado, inseridas no debate educacional da década de 1920. Neste debate, 

liderado pelos intelectuais brasileiros à frente das Conferências Nacionais de Educação, 

o papel das mulheres na modernização do país era analisado concomitante à ampliação 

do movimento sufragista. É da resposta a essas demandas feministas e das violências 

nelas contidas em meio às representações de subordinação da mulher, que trataremos 

neste trabalho. Palavras-Chaves: Modernização; Representações; Movimento Feminista; 

Violência simbólica. 

  

 

 

SESSÃO 2 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

 

1. A cor dos feminicídios: por mais raça nas políticas públicas de gênero 

Aldenora Macedo (Mestranda – Universidade de Brasília) 

Refletir acerca da vitimização de mulheres negras é problematizar o fato de elas 

serem as maiores vítimas de feminicídios. Para essa discussão tomo como marco 

conceitual a interseccionalidade de gênero e raça. Abordo, nesse sentido, por meio de 

revisão de literatura e dados apresentadas nos estudos “Mapas da Violência”, questões 

como feminismo negro; vulnerabilidade e qualidade política; pesquisas estatísticas e 

políticas públicas. Com os argumentos embasados em literaturas e dados reais aponto 

que a ausência da abordagem interseccional em pesquisas estatísticas com foco nas 

desigualdades sociais pode, não só, invisibilizar o fato de que as mulheres negras são as 

que mais morrem, mas também inviabilizar uma possível atenção do Estado para 

focalizar nessas mulheres. Argumento, portanto, que a inclusão da interseccionalidade 

nessas pesquisas podem servir de alerta para que as autoridades governamentais possam 

implementar recortes raciais às políticas públicas para as mulheres. Palavras-chave: 

Interseccionalidade; Vulnerabilidade; Feminismo Negro. 

 

2. A maternidade como conflito e o feminismo como resposta: não se nasce mulher, 

torna-se mãe 

Carolina Alves Leite (Mestranda – Universidade Federal do Piauí) 

A comunicação tem por objetivo abordar a maternidade concebida pela família 

estruturada na submissão feminina e como as teorias feministas debatem a questão, 

oferecendo à maternidade, suporte reflexivo. Para sua elaboração foi utilizada pesquisa 

bibliográfica, base da pesquisa de mestrado, que se propõe a ouvir mães de classe média 

de Teresina-PI. Como elemento articulador de análise, a maternidade é vista como 

relacional, marcadora de gênero e envolta entre relações de poder. Para destacar como 

os feminismos politizaram a maternidade, ao contestar o determinismo biológico e 

subsidiar o olhar de submissão do corpo feminino, destaca-se como diversas teorias 

feministas abordaram maternidades, vistas tanto como uma condição desfavorável como 

empoderadora (IRIGARAY, 1993), destacando um novo modelo de maternidade 

BADINTER (2011) legitimado pelas mudanças na estrutura familiar (CASTELLS, 

2000). Palavras-chave: Maternidade; Feminismo; Identidade. 
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3. As dimensões da solteirice desde uma perspectiva feminista 

Darlane Silva Vieira Andrade (Universidade Federal da Bahia) 

Esta comunicação objetiva discutir sobre as dimensões da solteirice como estado 

civil, estilo de vida, solidão e liberdade, desde uma perspectiva feminista, a partir de 

estudos que realizei no doutorado (2012) e em pesquisa PIBIC/UFBA (2016). Nestes, a 

solteirice é vista como uma construção social que remete à condição de ser ou estar 

solteiro/a, vivenciada fora do casamento. Os estudos buscaram explorar e compreender 

quais são as concepções, os significados e os sentidos construídos em torno das 

experiências de homens e mulheres adultos/as, de classe média, solteiros/as e que 

moram sozinhos/as em Salvador; o primeiro incluiu pessoas de classe média/alta e o 

segundo, as de classe média/baixa. Ambos adotaram uma perspectiva feminista, tendo o 

gênero como categoria de análise; utilizaram metodologia quanti e qualitativa, com 

questionário, entrevistas e observações de campo como instrumentos. As experiências e 

opiniões das/os participantes mostraram diferenças e proximidades de gênero, e 

especificidades de raça e classe, no que tange as dimensões da solteirice. Palavras-

chave: Solteirice; Relações de gênero; Feminismo. 

 

4. Desnaturalizar é preciso: em pauta os debates sobre o aborto nos Anais da 

Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso na Assembleia Nacional constituinte 

(1987) 

Diogo Mateus Zini Hartmann (Mestrando – Universidade de Brasília) 

A presente proposta visa apresentar as discussões e resultados preliminares da 

pesquisa intitulada “Do sagrado ao profano: representações do aborto nos anais da 

Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso na Assembleia Nacional Constituinte 

(1987)”. Levantamos como questão central o modo como o obscurantismo em torno da 

questão do aborto é condição sine qua non para a manutenção do status social deste 

tema. A partir da problematização das fontes, da apreensão e análise das representações 

que emergem das falas e dos efeitos causados por estas representações sobre o aborto, 

tendo gênero como categoria de análise, articulam-se relações de poder e discursos para 

dar resposta a esta questão. Palavras-chave: Aborto; Gênero, ANC 87. 

 

5. Representações discursivas do feminismo I Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres no Brasil (2004) 

Isabel Escobar Crescencio (Mestranda – Universidade de Brasília) 

Essa comunicação objetiva problematizar as representações do feminismo nas 

práticas discursivas proferidas na I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

(2004). Inicialmente, deseja-se discutir as condições de produção e de organização da 

Conferência, ressaltando seus objetivos, discursos e sujeitos de fala. Em seguida, será 

apresentada a análise das representações nas práticas discursivas, considerando que os 

discursos evidenciam o modo que o feminismo é evocado ou associado às políticas 

públicas até então implementadas pelo governo brasileiro. Nesse intuito, é priorizado o 

estudo da produção de sentidos e significados em que a linguagem em uso é apoderada 

como prática social, implicando na interface entre os âmbitos performáticos da 

linguagem e as condições de produção. Palavras-chave: Representações; Feminismos; 

Conferência Nacional. 
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6. Parir no Brasil não é só um parto: da violência obstétrica sofrida e a resistência 

das mulheres 

Jacqueline Fiuza Da Silva Regis (Doutoranda – Universidade de Brasília/Facultade de 

Filosofia Da Friedrich-Schiller – Universität Jena) 

Recorte de pesquisa sobre a representação discursiva do parto, motivada pela 

violência obstétrica no Brasil (Aguiar, 2010; Franzon & Sena, 2012), onde 25% das 

mulheres relatam terem sido violentadas durante o parto por profissionais da assistência 

obstétrica (Perseu Abramo,  2010) e mais de 50% dos nascimentos são cirúrgicos 

(Batalha, 2012; Brasil, 2012). Onde há violência há também resistência, mulheres 

organizadas em redes horizontais de solidariedade, que promovem a emancipação e o 

protagonismo feminino no parto, entre outras coisas, produzindo textos que possibilitam 

a mudança discursiva, como relatos de partos e cartas à/o obstetra, cuja análise 

discursiva crítica (M. Jäger, 1996) permite explicitar tanto a violência sofrida quanto a 

resistência empreendida por essas mulheres. Palavras-chave: Violência obstétrica; 

Análise de Discurso Crítica; Resistência feminina. 

 

7. Maternidades (im)possíveis: diálogos e tensões entre os feminismos e os estudos 

da deficiência 

Júlia Campos Clímaco (Doutoranda em Processos de Desenvolvimento Humano e 

Saúde (PPG-PDS) da Universidade de Brasília) 

A deficiência, termo que falta na interseccionalidade gênero, raça e classe, é um 

construto para interpretar (e disciplinar) as variações corporais do espectro humano. 

Teóricas feministas apontam um duplo silenciamento: há pouca inserção dos estudos da 

deficiência nas teorias feministas e pouco espaço para redimensionar a deficiência à luz 

do gênero. Esse artigo enfoca o cuidado e a maternidade: as experiências são diferentes 

para as mulheres deficientes e para as temporariamente não deficientes, pois a escolha 

pela maternidade, suas vivências de sexualidade e as possibilidades de aborto são 

particulares. Em relação ao cuidado, mulheres cuidadoras questionam discursos 

feministas que o consideram exploração do trabalho não remunerado e discursos 

deficientes o consideram subalternizante. As mães deficientes ou mães de crianças com 

deficiências ampliam nossas narrativas sobre maternidade, desde que as escutemos. 

Palavras-chaves: deficiência; maternidade; cuidado. 

 

 

 

SESSÃO 3 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

 

1. Gênero ou diferença sexual? – uma reflexão conceitual 

Alice de Barros Gabriel (Instituto Federal de Goiás) 

O conceito “gênero” é uma ferramenta valiosa para o pensamento feminista – ele 

permite apontar para a materialização de normas sociais, que se naturalizam dando 

origem a uma diferenciação pretensamente binária de corpos humanos. Assentado numa 

perspectiva filosófica pós-moderna, tal conceito explicita o resultado da virada 

lingüística no campo da análise feminista, dando, entretanto, margem a críticas 

crescentes de que seu uso implica uma perda do “real” ou do “corporal” de vista. A 

partir dessa visão, proveniente dos feminismos materiais de Karen Barad e Elizabeth 

Grosz e da discussão sobre o conceito de diferença sexual proposto por Luce Irigaray e 

reinterpretado por Rosi Braidotti, o presente trabalho busca pensar as tensões teórico-
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conceituais dentro do debate feminista contemporâneo. Palavras-chave: Diferença 

sexual; Filosofia; Gênero.  

 

2. Normalização e dissidências: comportamentos e desejos gays nas práticas 

discursivas da G Magazine 

Gerferson Damasceno Costa (Mestrando – Universidade Estadual de Montes Claros) 

O objetivo deste trabalho é analisar os sentidos e significados acerca de afetos, 

desejos e comportamentos direcionados aos gays brasileiros pela revista G Magazine 

através de suas práticas discursivas entre os anos de 1997 e 2008, procurando 

problematizar as categorias de gênero, sexualidade e corpo com base nos referenciais 

teóricos da epistemologia feminista pós-estruturalista. Neste sentido, pretende-se 

investigar os jogos de poder presentes na revista, suas interferências no processo de 

subjetivação dos gays, e os padrões de normatização que procuram criar categorias 

coerentes e estáveis dentro de uma lógica normalizadora, como também verificar as 

subversões aos modelos estabelecidos, as práticas e os corpos que escapam aos 

“regimes de verdade” que são produzidos. Apoio financeiro: FAPEMIG. Palavras-

chave: Gênero; Sexualidade; Subjetividades. 

 

3. Um estudo interseccional de gênero no Café Aquários na cidade de Pelotas/RS 

Juliana Lima Castro (Mestranda – Universidade Federal de Pelotas) 

O presente trabalho pretende compreender a inserção das mulheres no Café 

Aquários, localizado na cidade de Pelotas, no sul do estado do Rio Grande do Sul. A 

cafeteria é marcada historicamente pela homossociabilidade masculina, onde em sua 

maioria os frequentadores eram homens, brancos e de classe social elevada. Ocorre que 

com o passar dos anos o local passou a ser frequentado por um público variado, que 

inclui mulheres, indivíduos de diversas faixas etárias, classes sociais, raças, justificando 

analisá-lo diante de uma perspectiva interseccional de gênero. Desse modo, através da 

pesquisa que ainda encontra-se em construção por constituir uma dissertação de 

mestrado em andamento, busca-se analisar a transformação do público do Café com a 

inserção das mulheres no espaço social em tela. Palavras-chave: Mulheres; Gênero; 

Interseccionalidades. 

 

4. As relações de gênero no discurso midiático de Clarice Lispector (1960) 

Kaoana Sopelsa (Mestranda – Universidade do Oeste do Paraná) 

Clarice Lispector, em meados do século XX, atua como escritora de colunas em 

jornais brasileiros. Divorciada, retorna ao Brasil no final da década de 50 como escritora 

mais presente no meio midiático. À partir da compilação Correio Feminino, as relações 

de gênero descritas por Clarice são analisadas, utilizando a Análise do Discurso 

francesa de Michel Foucault, para responder se, nestas publicações onde a autora 

aconselha o público feminino ocorre sujeição ou transgressão no discurso adotado em 

relação ao estereótipo patriarcal e aos papéis de gênero. No geral, o discurso mantem o 

padrão feminino, de mulher mãe e esposa. Em momentos em que a autora parece 

transgredir esse discurso normativo, retorna ao arquétipo, valida o que a imprensa 

feminina do período massifica. Entretanto, é de grande valia sua tentativa de dar voz ao 

feminino. As provocações da autora estimulam o senso crítico das leitoras sobre os 

conselhos e regras femininas. Palavras-chave: Relações de gênero; Clarice Lispector; 

Colunas. 
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5. O protagonismo transfeminista e a denúncia de múltiplas violências em Deixei 

ele lá e vim de Elvira Vigna 

Leocádia Aparecida Chaves (Universidade de Brasília) 

Esta comunicação analisará a arquitetura discursiva da obra Deixei ele lá e vim 

de Elvira Vigna (2006) quanto à representação de uma identidade transfeminina. Não 

fortuitamente, caberá à protagonista Shirley Marlone escrever a sua estória, e dessa 

forma ocupar, com o seu corpo e sua voz, este importante espaço de poder, o literário. 

Salienta-se que essa escrita traz a representação de uma identidade pautada na 

concepção de identidade e de gênero como construção trazendo à tona os paradoxos 

inerentes a esse processo, pois se por um lado a modernidade líquida possibilita ao 

indivíduo uma liberdade abismal quanto às suas escolhas identitárias ela é atravessada, 

objetiva e subjetivamente, por violências diversas fundamentadas pela concepção de 

uma sociedade cisgênera heteronormatizadora que se pretende hegemônica. Palavras-

chave: Identidade; Transfeminismo; Violências.  

 

 

 

SESSÃO 4 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. A “ideologia de gênero” manda notícias – a discussão sobre gênero na educação 

em Palmas/TO 

Ana Paula Dos Santos (Mestranda – Universidade Federal do Tocantins) 

A discussão sobre as questões de gênero tem atraído muitos olhares tanto da 

sociedade quanto da academia, que buscam compreender as várias performances 

possíveis do conceito e de como ele se relaciona com as outras categorias de diferença 

que se expressam na sociedade. No espaço da educação no Brasil esse assunto ganhou 

forte discussão, em razão da aprovação do Plano Nacional de Educação e a pressão de 

setores conservadores que excluíram do documento final a palavra gênero, retirando 

deste documento a garantia de inclusão desses temas na escola e nos currículos, que 

poderia ser um ganho em relação ao combate à misoginia, sexismo, homofobia, 

transfobia e outras discriminações. O artigo busca compreender, a partir de notícias 

veiculadas em sites do estado do Tocantins, mais precisamente da cidade de Palmas 

como foram discutidas as questões relacionadas a gênero e diversidade na educação, por 

ocasião da aprovação do Plano Municipal de Educação e da Medida Provisória nº 

06/2016. A partir da análise das narrativas jornalísticas, é possível identificar os 

equívocos que a mídia comete ao referir-se a expressão "ideologia de gênero" quando 

deveria mencionar questões de gênero ou teorias de gênero. Palavras-chave: Gênero; 

Mídia; Educação. 

 

2. “Uma didática da invenção”: o cinema como caminho pedagógico para pensar 

gênero e diversidade sexual na escola pública 

Gigliola Mendes (Secretaria de Educação do Distrito Federal) 

O presente trabalho apresenta a experiência – incluindo fundamentação teórica, 

metodologias, materiais pedagógicos, conquistas e desafios – do Cine Diversidade, 

desenvolvido e ministrado desde 2014 no Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais 

de Educação-EAPE, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF). 

O curso fomenta, por meio da discussão de textos e da apreciação de amplo material 

audiovisual, a troca de informações, o debate e a reflexão acerca da temática Gênero e 

Diversidade Sexual, com o objetivo de subsidiar os(as) profissionais da educação no 
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enfrentamento à discriminação misógina e lgbtfóbica que gera desigualdade de direitos 

e falta de acesso e permanência de sujeitos diversos na escola. A proposta e as temáticas 

abordadas pelo Cine decorrem de avanços nas políticas públicas educacionais, que não 

se deram apenas no âmbito da formação continuada, mas em toda a rede pública de 

ensino. Palavras-chave: Gênero; Formação Continuada; Cinema. 

 

3. Epistemes feministas e os estudos sobre a deficiência: em busca de articulações 

para pensar a inclusão escolar 
Molise de Bem Magnabosco (Doutoranda – Universidade Estadual Paulista) 

Debater a educação inclusiva é discutir o direito de acesso das pessoas com 

deficiência às instituições de ensino, com participação e aprendizagem. 

Tradicionalmente, tal debate acontece em separado das discussões feministas, sendo 

essa cisão uma desvantagem para as duas áreas – como aponta Garland-Thomson ao 

propor os estudos feministas sobre as deficiências (feminist disabity studies). Partindo 

desse pressuposto, no presente trabalho, busco estabelecer as implicações dos estudos 

feministas para o campo dos estudos sobre as deficiências e a educação inclusiva, a 

partir de conceitos como interseccionalidade, identidades nômades (de Braidotti), 

abjeção (de Butler) e organismos ciborgues (de Haraway), em uma perspectiva 

científica que concebe o conhecimento de forma localizada. Palavras-chave: 

Deficiência; Epistemes Feministas; Inclusão. 

 

4. Diversidade racial e de gênero em livros didáticos de história nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

Mônica Maria Teixeira Amorim (Universidade Estadual de Montes Claros) 

A diversidade de raça e gênero constitui-se em matéria de fundamental 

importância a ser tratada nos processos formativos da escola básica e nas licenciaturas. 

Isso porque a diversidade constitui uma marca da nossa sociedade e a educação escolar 

exerce relevante papel na constituição de identidades de raça e gênero. Considerando 

tratarem-se de temáticas tão caras, dedicou-se especial atenção às mesmas em estudo 

que objetivou averiguar como eram abordadas questões de gênero e raça em livros 

didáticos de história do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Realizou-se um exame de 

duas coleções de livros didáticos que servem de suporte para o ensino da citada 

disciplina nos anos iniciais da escola básica. Verificou-se que a diversidade racial 

encontrava espaço nas duas coleções examinadas, mas as questões alusivas à 

diversidade de gênero estavam sub-representadas no conjunto de livros. Bolsista 

PIBID/CAPES. Apoio financeiro para participação no evento: FAPEMIG. Palavras-

chave: Diversidade; Gênero e Raça; Livro Didático. 

 

5. Processos de identificação de gênero e raça em estudantes do Ensino Médio 

Stela Saes (Universidade de São Paulo) 

Após observações diárias sobre mudanças nos comportamentos estéticos das 

adolescentes em uma escola técnica estadual do interior de São Paulo, algumas 

entrevistas e coletas de dados foram realizadas para que fosse possível realizar uma 

análise sobre os processos de identidade pelos quais as meninas negras passam ao 

optarem pela “transição capilar” e ao adotarem novos estilos comportamentais e visuais 

como composição de identidades de gênero e raça. O trabalho, ainda em andamento, 

prevê um mapeamento das condições, inspirações e motivações para as mudanças e 

também uma percepção das meninas em relação à sociedade, padrões de beleza, gênero 

e raça. Palavras-chave: Educação; Identidade, Raça. 
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6. Representações de gênero e ensino de História 

João Rodrigues Quaresma Neto (Doutorando – Universidade de Brasília) 

Essa comunicação compreende os principais resultados obtidos na minha 

dissertação de mestrado (QUARESMA, 2016), cujo objeto foi a representação 

discursiva de mulheres e homossexuais em livros didáticos de História, vinculados ao 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A escolha por esse objeto nasceu do 

desejo de avaliar a materialização da política pública contida nesses livros de fomentar 

o desenvolvimento de uma sociedade “não sexista” e “não homofóbica”, assim como 

estabelecido pelas diretrizes do PNLD. Para fins do colóquio, a exposição proposta 

abarca então a análise dos três volumes da coleção Oficina de História, que é a mais 

adotada do Distrito Federal, no atual triênio (2015-2017), para o Ensino Médio. 

Palavras-chave: História; Ensino; Gênero. 

 

7. Enquadramentos das vidas não-hétero em livros escolares de sociologia  

Rosana Medeiros de Oliveira (Pós-doutoranda – Universidade de Brasília) 

Nesta comunicação pretendo discutir como as vidas não-hétero são enquadradas 

nos livros de sociologia de ensino médio do Programa Nacional do Livro Didático de 

2015. Tais livros tratam de questões LGBT, diferente do que ocorre em grande parte dos 

livros didáticos, onde estas questões são silenciadas. Apresentarei enquadramentos 

regulares, onde aponto para um campo de continuidades nos modos de apresentação de 

tais questões nestes livros. De forma geral, os modos de enquadrar as vidas não-hétero 

se situam em uma lógica outrificante que separa e distancia quem lê das vidas em 

debate. Apesar das vidas LGBT serem mencionadas nos livros, elas são outrificadas, e a 

interpelação é heterossexualizadora. Palavras-chave: Enquadramentos; LGBT; Livros 

didáticos. 

 

 

 

SESSÃO 5 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Honestas e cuidadoras: o papel do direito na construção da figura da mulher 

“vítima” na ditadura militar brasileira 

Ana Paula Del Vieira Duque (Mestranda – Universidade de Brasília) 

Partindo da hipótese de que o direito, como campo de poder discursivo, atribui 

valores e imputa diferenças criadoras de hierarquias e assimetrias a corpos sexuados 

como femininos ou masculinos, o trabalho objetiva assinalar os sistemas jurídicos 

enquanto mecanismos hábeis a produzir e representar sujeitos. Para tal finalidade, 

utilizou-se como referencial teórico Teresa de Lauretis (1987) e sua categoria analítica 

tecnologia de gênero como chave interpretativa do corpus da pesquisa. Os objetos de 

análise foram os discursos sobre tortura sofridas por mulheres registrados em 252 

processos do Superior Tribunal Militar, nas Auditorias Militares, entre os anos de 1964 

e 1979. A interpretação das transcrições dos depoimentos prestados pelas mulheres 

torturadas indica a produção de um discurso jurídico vetorizado, tendente a representar 

e construir como vítimas as mulheres violadas em suas condições de “honestas” e 

“cuidadoras”. Palavras-chave: Direito e gênero; Ditadura militar e mulheres; Tecnologia 

de gênero. 
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2. Becos e diários que nos pertencem: sobre arquivamento e resistência em 

Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo  

Calila Das Mercês (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

O artigo apresenta diálogos da resistência negra presentes em espaços urbanos e 

evidenciados em Diários de Bitita (1986) de Carolina Maria de Jesus e Becos da 

Memória (2006) de Conceição Evaristo, e também elucida a ideia de deslocamentos e 

arquivamentos possíveis da trajetória de povos negros nos romances. Conceição 

Evaristo e Carolina Maria de Jesus dão vida e evidenciam personagens que, geralmente, 

eram e ainda são vistas, dentro de um senso comum, de maneira estereotipada, 

afirmando as diferentes identidades das mulheres negras e dos homens negros. Os 

livros, aqui entendidos como objetos artísticos de resistência, são interpretados a partir 

de teóricos como Jacques Derrida, do humanista social Edward Said, entre outros, que 

apresentam as dinâmicas de continuidades e opressões evidenciadas na história dos 

povos negros das periferias brasileiras. Palavras-chave: Arquivamentos; Autoria negra; 

Deslocamentos. 

 

3. Cotidiano e violência: mulheres no contexto de construção da nova capital, 

Brasília (1957-1961) 

Cristiane de Assis Portela (Universidade de Brasília/Centro Universitário de Brasília) 

Apresento aqui os resultados parciais de uma pesquisa que analisa 10 livros-ata 

em que constam ocorrências policiais registradas por mulheres entre os anos de 1957 e 

1961, buscando analisar as representações construídas por e sobre a violência contra 

mulheres durante o período da construção de Brasília. Nesse mapeamento foram 

identificadas 265 situações de crimes cometidos contra mulheres, sendo em sua maioria 

denúncias feitas pelas próprias vítimas. Entre os 79 casos de violência doméstica 

predominam a violência física e a violência psicológica, seguidas da violência 

patrimonial e violência moral. Significativamente, não houve registros de violência 

sexual em espaços privados. Dentre os demais crimes identificados, ocorridos em 

espaços públicos, 186 registros, predominam: lesão corporal; estupro/ tentativa de 

estupro e assédio de tipo sexual, em que se destacam crianças como vítimas. A esses se 

somam os casos de roubos/furtos e homicídio/ tentativa de homicídio. Em seguida, 

denúncias de injúria/calúnia/difamação, assédio moral/constrangimento ilegal, subtração 

de incapazes e abandono material. Palavras-chave: Construção de Brasília; Violência 

contra Mulheres; Ocorrências Policiais. 

 

4. Sonhos roubados de umas meninas da esquina: representações da prostituição 

feminina na literatura e no cinema brasileiros 

Gislene Maria Barral Lima Felipe da Silva (Universidade de Brasília) 

O livro As meninas da esquina: diários dos sonhos, dores e aventuras de seis 

meninas do Brasil, de Eliane Trindade (2005), traz o relato de adolescentes e jovens que 

nasceram e cresceram em ambientes que escancaram os meandros da violência 

sistêmica no Brasil. Como uma herança que se explica por fatores históricos, aliada à 

precariedade das instituições e à falência de políticas públicas, essas mulheres acabaram 

empurradas, desde a infância, para a prostituição. Partindo dessa temática, a obra 

inspirou o filme Sonhos roubados, dirigido por Sandra Werneck (2009). A partir desses 

produtos culturais, propõe-se analisar como a linguagem e o discurso dessas mulheres 

brasileiras participam da representação desse grupo nos dois diferentes gêneros e 

suportes. Palavras-chave: Violências contra a mulher; Literatura; Cinema. 
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5. Uma reflexão sobre gênero e geração na trajetória política da mineira Helena 

Greco em tempos ditatoriais no Brasil 

Kelly Cristina Teixeira (Doutoranda – Universidade Federal de Santa Catarina) 

O presente trabalho busca refletir como a intersecção gênero e geração intervém 

na trajetória política da mineira Helena Greco em especial em seu “primeiro canal de 

participação” o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), implantado em Minas 

Gerais em 1976. Ressaltamos que neste período Helena Greco já ultrapassava os 60 

anos de idade o que a distanciava do perfil dos jovens revolucionários. Como subsídio 

para nossa analise instrumentalizaremos parte das fontes de seu arquivo pessoal, em 

especial, a pasta denominada por Helena de Ameaças, coletadas no Instituto Helena 

Greco (IHG). Também utilizaremos parte de suas entrevistas para o Projeto História e 

Memória: Visões de Minas do Laboratório de História Oral da Universidade Federal de 

Minas Gerais. Palavras-chave: Trajetória; Gênero; Geração. 

 

6. Educando para além dos muros da escola – a primavera feminista 

Rita de Cácia V. M. de Sousa (SEDF/FMDFE – Doutora em Educação) 

O presente artigo é fruto de uma reflexão a partir de um capítulo da minha tese 

de doutorado que se propôs a contribuir com a discussão sobre a produção da 

subjetividade feminina em hipertextos virtuais. Tivemos como objetivo geral, discutir a 

produção da subjetividade feminina e seu caráter interativo/educativo, em hipertextos e 

hipermídias virtuais, ancoradas em diário eletrônico, e em que medida esta produção 

colabora para o pronunciamento da cidadania da mulher. Para sustentar esse exercício 

de interpretação cartográfica, dialogamos com teorias e seus teóricos, em uma 

perspectiva de roda de conversa ou círculo de cultura, porque entendemos a construção 

do conhecimento enquanto diálogo entre círculos humanos e rizomáticos. Desta roda 

participaram diversos autores, mas para esse artigo trouxemos em destaque Paulo Freire 

para refletir conosco sobre a dialogia, círculos de cultura e pronunciamento no 

ciberespaço. Traçamos para isso um breve cenário dos movimentos sociais no Brasil e 

em que medida o movimento feminista, como corpo social, atuando nas ruas e nas redes 

contribui para a formação humana, autonomia e autoria dos sujeitos. Palavras-chave: 

educação; pronunciamento feminino; feminismo. 

 

 

 

SESSÃO 6 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Ações institucionais atuais relativas à violência contra mulheres no ambiente 

acadêmico da UESC (Ilhéus-Ba) 

Anna Lúcia Côgo (Universidade Estadual de Santa Cruz) 

Nesta comunicação objetivamos expor e analisar o quadro atual das políticas e 

ações institucionais da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC (Ilhéus-BA) no que 

tange ao tratamento dado à questão da violência contra as mulheres neste ambiente 

universitário no último triênio (2014-2016). Para tanto, faremos um balanço parcial de 

fatos, situações e iniciativas envolvendo o tema da violência contra as mulheres no 

âmbito interno da universidade, onde são ainda incipientes as ações relativas ao assunto 

em foco, com destaque para os recentes registros de atos formais e de providências 

administrativas concretas em relação à matéria, a exemplo da formação de uma 

Comissão Especial, instituída com a finalidade de estudar e propor instrumentos 

normativo-alternativos para que a instituição possa lidar de forma mais transparente e 
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definida com as questões inerentes a esse viés das relações de gênero no universo desta 

comunidade acadêmica. Não obstante, é oportuno salientar também que tais 

providências oficiais foram motivadas por pressões oriundas de movimentos sociais e 

de grupos de mulheres, de natureza variada, que geralmente se manifestam em situações 

relacionadas aos atos de violência contra mulheres na UESC, tais como casos de assédio 

sexual, estupro, discriminação racial e outros fatos similares, dentre os quais 

pretendemos destacar, de forma resumida, aqueles que adquiriram maior visibilidade e 

repercussão no período enfocado. Assim, com base na diversidade e no aumento da 

recorrência dessas situações no ambiente interno da instituição, a citada Comissão 

Especial considerou a pertinência de abordagem da questão a partir da divisão em cinco 

Grupos de Trabalho (GT´s), com vistas à formulação de propostas específicas em cada 

área, a saber: 1. Medidas de prevenção à violência contra a mulher na UESC; 2. 

Medidas socioeducativas para o agressor; 3. Acolhimento das mulheres vítimas de 

violência; 4. Violência contra as mulheres mães; 5. Adequação da legislação da UESC 

para assegurar os direitos da mulher. Palavras-chave: Violência contra mulheres; 

Políticas institucionais; UESC. 

 

2. Políticas educacionais de gênero: (im)possibilidades para emancipação 

Nathalia Borges Santos (Mestranda – Universidade Federal de Goiás) 

Esta pesquisa em andamento possui como objetivo geral investigar, a partir de 

políticas educacionais de gênero, se estas possuem os elementos que contribuem para 

emancipação do indivíduo. Tem ainda como objetivos específicos: analisar as políticas 

educacionais de gênero ressaltando os avanços e recuos em relação as reivindicações  e 

demandas para igualdade; compreender como os processos psicossociais formam a 

subjetividade humana no contexto contemporâneo, a partir da categoria conceitual de 

formação cultural, conforme a concebem Adorno e Horkheimer; investigar nos 

documentos Gênero e diversidade na escola (2009) e  do Prêmio Construindo a 

Igualdade de Gênero (2010, 2011, 2012). A fim de verificar em que medida estas 

políticas contribuem para igualdade entre os gêneros. Palavras-chave: Políticas de 

Gênero; Formação Cultural; Educação. 

 

3. Juventude e diferença – um estudo sobre currículo e socioeducação 

Livia de Souza Vidal (Universidade Federal Fluminense)  

Essa investigação, no campo da educação, tem por objetivo compreender as 

abordagens de temas como gênero e raça no contexto socioeducativo do Rio de Janeiro. 

Jovens do sexo feminino passam em média seis meses cumprindo medida de internação, 

ou seja, privadas de liberdade, com a proposta de transformação de comportamentos 

ilícitos. A maioria é oriunda de periferias, financeiramente desprivilegiada e negra, e 

cometeu ato análogo a comércio ilegal de entorpecentes, algumas “diferenças” que 

permeiam os discursos promovidos sobre as identidades das jovens (HALL, 2014). 

Desenvolvemos nosso estudo com base nos discursos e nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas, seguindo a perspectiva teórica da negra norte-americana feminista, bell 

hooks, (2013) que exalta uma pedagogia transformadora, pautando as temáticas 

feminista e anti-racista. Palavras-chave: Socioeducação; Gênero; Raça. 
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4. De belas e feras é feito o esporte... A construção de gênero na mídia digital 

esportiva brasileira 

Paula Viviane Chiés (Universidade de Brasília) 

A mídia trabalha com uma mediação semiótica que, pensada no 

desenvolvimento psicológico, constrói desde conhecimentos formais até os papéis de 

gênero. O objetivo do estudo foi investigar a construção de gênero na mídia digital 

esportiva brasileira. Foi aplicado um questionário a uma amostra de 30 professores 

universitários (15 homens ♂ e 15 mulheres ♀) de cursos da área da Saúde em 

Brasília/DF. O questionário envolveu a inter-relação e justificativa de seis figuras de 

atletas olímpicos (três ♀ e três ♂) com oito frases extraídas de notícias dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016. Os resultados demonstraram uma correlação das frases com 

categorias como “beleza” com maior frequência  s figuras de atletas femininas, 

enquanto frases associadas   “competência, heroismo e força”, mais aos atletas homens. 

Palavras-chave: Gênero; Conhecimento; Mídia. 

 

5. Exército brasileiro, lugar de mulher? 

Risalva Bernardino Neves (Universidade de Brasília) 

Este projeto de estudo tem por objetivo investigar a identidade da mulher militar 

do Exército Brasileiro. Como observa Silva (2009, p. 82), “a identidade está sempre 

ligada a uma forte separação entre „nós‟ e „eles‟”. Pode-se ponderar, já de início, que 

essa pretensa demarcação de fronteiras revela não somente uma distinção gramatical e 

de gênero, mas, sobretudo, uma posição social eivada de relações de poder. Indaga-se, 

portanto, como a mulher é representada oficialmente dentro das organizações militares, 

as quais são espaços historicamente androcêntricos. É relevante ressaltar que “o sujeito 

só se põe em se opondo: ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o 

inessencial, o objeto” (BEAUVOIR, 1970, p. 12). Nessa perspectiva, como tudo o que 

foi escrito outrora sobre as mulheres fora feito pelos homens, os quais se puseram como 

o eu (o essencial); à mulher coube fazer o papel do outro (o inessencial). Já existem, no 

Brasil, mais de 22 mil mulheres nas Forças Armadas segundo dados do Ministério da 

Defesa. Na Marinha, são 6.922 mulheres; no Exército, 6.009 e, na Força Aérea, 9.322. 

Neste ano, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) lançou edital de 

concurso com a previsão, pela primeira vez, de 40 vagas para o segmento feminino, em 

consequência, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) terá turmas mistas em 

2017. O convívio entre os sexos suscita conflito uma vez que em um momento elas 

recebem um tratamento mais paternal/protetório/permissivo, em outro, mais rigoroso, 

baseado nos regulamentos militares e em outros, ainda, um meio-termo. O fato é que 

essas práticas sociais, permeadas naturalmente pela linguagem (FAIRCLOUGH, 2001, 

2003), operam como verdadeiros vetores de influência sobre as identidades das 

mulheres militares. Portanto, buscar-se-á distinguir, na identidade da mulher militar, 

traços linguístico-discursivos, bem como sinais de convergências, ou divergências, de 

tipos de identidades, colhidas no tecido social da hierarquia vigente tanto no contexto de 

situação (ambiente militar), quanto em nosso contexto de cultura. Palavras-chave: 

Identidade; Mulher militar; ADC. 
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6. O que pensam os professores universitários sobre a violência contra a mulher? 

Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí) 

Investigou-se concepções de professores universitários sobre a violência contra a 

mulher (VCM) no contexto acadêmico. A pesquisa teve caráter quanti-qualitativo. 

Compuseram a amostra quinze sujeitos do sexo masculino, de diferentes áreas do 

conhecimento. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada e 

interpretados à luz da análise de conteúdo. Observou-se concepções de gênero pautadas 

nas diferenças biológicas. Os participantes apontaram que a VCM se trata de forma de 

discriminação e desrespeito e sua prática como comportamento patológico. Foi 

consenso a existência de desigualdades de gênero na universidade, dadas pelo 

cerceamento da presença feminina em cargos de chefia e na área de agrárias. 

Consideraram a cultura do estupro uma realidade vivida pelos estudantes, mas 

acreditavam que iniciativas de prevenção e coibição deveriam ser responsabilidade da 

direção do campus, se eximindo dessa tarefa. Palavras-chave: Gênero; Docência; 

Universidade. 

 

 

 

SESSÃO 7 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Perspectivas de gênero no campo das relações internacionais: contribuições de 

Virginia Woolf, Cyntia Enloe e Carol Cohn aos pressupostos de racionalidade da 

guerra e dos conflitos armados 

Brunna Bozzi Feijó (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

As Relações Internacionais (RI) tem ganhado vulto desde a segunda metade do 

século XX. A profissionalização de seus analistas (burocratas e/ou acadêmicos) e a 

racionalização de seus objetos de estudo evidenciam um processo de consolidação 

disciplinar. Embora seus interesses sejam crescentemente complexos, o fenômeno da 

guerra permanece central às RI. O estudo da guerra é um domínio historicamente 

refratário ao papel feminino, o que, somado às atribuições de objetividade técnica e de 

finalidade prescritiva de suas análises, contribui para a pretensa neutralidade de gênero 

das RI. Do que se infere das críticas de Virginia Woolf, Cyntia Enloe e Carol Cohn esta 

é uma limitação de graves implicações práticas e epistêmicas, que as autoras desafiam 

ao questionar os pressupostos de gênero dos (1) nacionalismos ufanistas beligerantes, 

(2) dos métodos de intervenções armadas contemporâneas, (3) bem como da corrida 

armamentista nuclear. Palavras-chave: Feminismo; Relações Internacionais; Guerras. 

 

2. A violência contra o corpo exótico em Hottentot Venus, de Barbara Chase-

Riboud 

Dayse Rayane e Silva Muniz (Mestranda – Universidade de Brasília) 

Analisaremos a violência retratada no romance Hottentot Venus (2004), 

problematizando as diversas experiências vividas por Sarah, mulher negra pertencente à 

tribo Khoisan, dizimada no processo de colonização da Cidade do Cabo. A violência 

que se configura desde o processo de aculturação até a exposição desumana do corpo 

exótico será resgatada a partir da teoria feminista negra norte-americana. Tendo como 

foco o regaste da voz apagada pelo processo histórico, assim como a institucionalização 

da violência que Sarah sofre em sua curta trajetória, o trabalho objetiva refletir sobre as 

questões de representação, visibilidade e discriminação de raça e gênero. Palavras-

chave: Violência; Gênero; Raça. 
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3. A violência doméstica representada em duas obras de Roddy Doyle 

Elaine Cristina Rodrigues Aguiar (Mestranda – Universidade Federal do Tocantins) 

A proposta deste trabalho é analisar as cicatrizes da violência doméstica, tais 

como o alcoolismo, presentes na vida da protagonista, Paula Spencer, nas obras A 

mulher que ia contra as portas e Paula Spencer, do autor irlandês Roddy Doyle. É 

importante destacar que no primeiro romance, Paula relata os anos de violência que ela 

sofreu de seu marido, Charlo Spencer. Já a obra Paula Spencer, de 2006, é uma extensão 

da obra anterior e narra a história da protagonista após recomeçar a vida ao lado dos 

filhos nos dez anos subsequentes à morte de seu violento marido. Através de um estudo 

comparado das obras, investigaremos os aspectos históricos e socioculturais e 

analisaremos como as mudanças na economia durante o auge do Tigre Celta na Irlanda 

influenciaram a nova vida de Paula. Palavras-chave: Irlanda; violência doméstica; 

alcoolismo. 

 

4. O obsceno sagrado da desajustada: resistência poética em Hilda Hilst 

Sofia Barral Lima Felipe da Silva (Universidade de São Paulo) 

Hillé, sessenta anos, viúva, habitante do vão da escada, transeunte entre a 

lucidez, a loucura, o questionamento e a memória. A personagem central de A Obscena 

Senhora D, de Hilda Hilst, é construída como um urro, como o próprio texto descreve: 

“Um susto que adquiriu compreensão”. O ciclo de violência que gira em torno da 

tentativa de produção de um alguém-mulher faz notar também que, em última instância, 

é rechaçada ao não se deixar normativizar e sair à janela para enfrentar sua vila com 

máscaras na face e o corpo à mostra. O que carregam essas máscaras? De onde vem sua 

vontade de potência? Alinhavando gênero, velhice e loucura, este trabalho investiga a 

linguagem da obra e seus artifícios para a criação de uma persona libertária, procurando 

identificar a preocupação da autora em construir uma poética de resistência feminina, 

esse sagrado da desajustada. Palavras-chave: Violência e linguagem; Gênero e loucura; 

Velhice da mulher.  

 

5. “Ava: sessão 1”: um diálogo entre Paul Beatriz Preciado e Donna Haraway em 

Ex_Machina 

Gustavo Henrique Ramos Silva (Mestrando – Universidade Estadual de Montes Claros) 

Lançado em 2015 e vencedor do Oscar 2016 na categoria Melhores Efeitos 

Visuais, o filme britânico Ex Machina (estilizado como EX_MACHINA), dirigido por 

Alex Garland, nos apresenta Ava, uma inteligência artificial que é submetida ao Teste 

de Turing, cujo objetivo é procurar responder: “as máquinas podem pensar?” A presente 

comunicação apresenta um diálogo entre as teóricas Paul Beatriz Preciado e Donna 

Haraway, e suas obras Manifesto contrassexual e Manifesto ciborgue, para refletir sobre 

os conceitos e limites de “natureza” e “artificialidade” a partir do longa-metragem; 

respaldado pela Análise do Discurso e das Práticas Discursivas e Produção de Sentido.  

Apoio financeiro: FAPEMIG. Palavras-chave: História; Gênero; Cinema. 

 

6. Violência contra a mulher na narrativa curta da literatura de autoria feminina 

na Amazônia: silenciamentos e loucura 

Margarete Edul Prado de Souza Lopes (Universidade Federal do Acre) 

Na presente comunicação, buscamos mostrar e discutir a violência contra a 

mulher em recortes da literatura da Amazônia, bem como a relação da literatura com o 

Direito. Os contos selecionados como objeto de estudo retratam mulheres vítimas de 

estupro, maus tratos, trabalho escravo, prostituição, como também aquelas assassinadas 

por seus companheiros em narrativas de Florentina Esteves e Robélia Fernandes, 
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escritoras acreanas. As narrativas são ambientadas nos seringais da Amazônia, a Região 

norte do Brasil. Para embasamento teórico, utilizamos a contribuição de Josefina 

Ludmer, Silvia Camurça, Ivia Alves, Mary Pratt, Edward Said e outras estudiosas da 

questão de gênero. O trabalho foi dividido em partes: a) o entrecruzamento do discurso 

jurídico com o discurso literário e b) leitura e análise das narrativas escolhidas; e a 

violência de gênero como características da ficção da Amazônia. Palavras-chave: 

Autoria feminina; violência doméstica; crítica feminista. 

 

 

 

SESSÃO 8 – Quarta-feira - dia 09/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. A tradução do silêncio – Chimamanda Ngozi Adichie e a violência contra a 

mulher 

Fernanda de Oliveira Müller (Mestranda – Universidade de Brasília)  

A nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie tem conquistado grande destaque na 

mídia internacional com suas palestras, entrevistas, contos e romances. Em todas as 

oportunidades, a escritora feminista evidencia sua postura ativista na luta pela igualdade 

de gênero, em prol dos direitos da mulher. Em sua produção, o destaque das mulheres 

como personagens principais serve para levantar a questão das relações de gênero e 

poder sob a ótica feminina, abrindo, assim, a possibilidade de retratar tanto a opressão 

quanto a resistência e o empoderamento da mulher. Seu livro de estréia, Purple 

Hibiscus, lançado em 2003, aborda temas como patriarcalismo, conservadorismo, 

fundamentalismo religioso, violência contra a mulher, conflitos familiares e resistência 

feminina, inseridos no cenário da Nigéria pós-colonial na década de 1980. Trata-se da 

narrativa sobre a conquista da mulher de sua própria voz e do rompimento com a 

submissão e o silêncio impostos pelo patriarcado, pela religião e pelo conservadorismo. 

A presente comunicação terá como enfoque a personagem Beatrice. Uma mulher que 

sofre calada o trauma da violência doméstica – física e psicológica – e vive subjugada 

pelas regras de um marido abusivo. O agressor tem um alto nível social, é um 

empresário rico e influente e goza de grande prestígio perante a sociedade e a igreja, 

contexto que impossibilita qualquer reação, fuga ou pedido de socorro da mulher 

agredida. Nesta comunicação, procurarei apresentar algumas das marcas linguísticas 

que carregam essa carga dramática no texto de partida em língua inglesa e os desafios 

tradutórios para evitar o apagamento da nuance feminista na tradução para o português 

do Brasil. Palavras-chave: Violência contra a mulher; Chimamanda Ngozi Adichie; 

Tradução. 

 

2. Gênero, saúde mental e violência: efeitos adversos da violência psicológica na 

saúde mental de mulheres 

Giordana Calvão Fontes (Mestranda – Universidade de Brasília) 

A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública, que perpassa 

diferentes sociedades, culturas e classes sociais. No Brasil, a Lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) – que está completando 10 anos – tipifica e criminaliza cinco formas de 

violência no âmbito doméstico/conjugal contra a mulher: física; psicológica; sexual; 

moral; e patrimonial. Trabalhos e pesquisas sobre esta temática costumam abordar as 

consequências físicas e psicológicas principalmente das modalidades de violência física 

e sexual. A violência psicológica é normalmente citada de forma secundária e /ou 

associada às duas anteriores, contudo ainda são raros os estudos que abordam 
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prioritariamente/ exclusivamente este tipo de violência; assim como suas consequências 

para a saúde mental de mulheres vítimas de seus parceiros. Entretanto, apesar da 

comum invisibilidade desta forma de abuso, a violência psicológica é tão ou mais 

danosa para as vítimas como os outros tipos de violência, pois além do adoecimento 

psíquico que advém da perda da autoestima por parte destas mulheres, a violência 

psicológica está presente, também, em todas as outras formas de violência conjugal, 

servindo como base e “porta de entrada” para as mesmas. Os transtornos psiquiátricos 

mais encontrados nas mulheres vítimas de violência psicológica são: Depressão, 

Ansiedade e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). É importante ressaltar a 

comorbidade entre estes distúrbios, ou seja, a ocorrência de mais de um ou vários deles 

ao mesmo tempo – o que intensifica o sofrimento das vítimas. Além disso, o 

comprometimento das diferentes esferas (emocional, afetivo-familiar, social, 

acadêmico-profissional) nas vidas destas mulheres também é bastante comum. Todavia, 

os tratamentos disponibilizados para as vítimas ainda ficam muito aquém do necessário: 

a maioria não tem acesso a serviços e profissionais da saúde/saúde mental preparados e 

capacitados – os cursos técnicos e as graduações costumam estar defasados, pois muitos 

seguem, com rigidez, o modelo biomédico de medicalização. Palavras-chave: Gênero; 

Saúde mental; Violência. 

 

3. Mulheres e depressão: uma leitura de gênero 

Gisele Dantas (SEEDF/Mestranda – Universidade de Brasília) 

Esse estudo realizou a escuta de nove mulheres com diagnóstico de depressão 

em serviços de saúde público e particular, de uma capital brasileira. Os resultados 

apontaram como os modos de subjetivação das mulheres privilegiam o “dispositivo 

amoroso” e o “dispositivo materno” (ZANELLO, 2016), evidenciado por um 

hiperinvestimento na esfera pessoal e doméstica. As mulheres privilegiaram os 

parceiros, em detrimento de outras vivências e até de si mesmas, e em seguida as 

relações maternais. Além disso, essas vivências foram marcadas pela não-reciprocidade 

e alta incidência de violências, sobretudo a psicológica. O silenciamento apareceu como 

estratégico no manejo dos conflitos e foram frequentes os sentimentos de culpa, 

impotência, perda da razão/loucura e de solidão, bem como ênfase em experiências 

desfavoráveis vivenciadas no passado e poucos planos para o futuro. Palavras-chave: 

Depressão; Gênero; Mulheres. 

 

4. Trauma, violência e o silenciamento feminino em Sinfonia em branco, de 

Adriana Lisboa 

Helena Schoepf (Mestranda – Universidade Federal de Santa Catarina) 

O presente trabalho tem por objetivo analisar aspectos referentes ao trauma 

sofrido pelas personagens Clarice e Maria Inês na obra Sinfonia em branco, de Adriana 

Lisboa, bem como a violência que as personagens femininas sofrem e o processo de 

silenciamento ao qual estas personagens são submetidas. A relevância do assunto se dá 

em função de se tratar de um tema atual e presente na sociedade. A análise feita tem 

como base os estudos sobre a Literatura brasileira contemporânea, além da Crítica 

literária feminista, os Estudos de gênero e material bibliográfico sobre trauma e 

silenciamento. Palavras-chave: Trauma; Violência; Silenciamento. 

 

 

 



59 
  

5. A tecnologia como meio de quebrar o silencio da violência contra a mulher no 

Meio Oriente e Índia assim como ser uma fonte para promover direitos de 

cidadania, liberdade sexual e conscientização social 

Lily Martinez (Universidade de Brasília) 

Esta comunicação tem o objetivo de analisar diversos exemplos na Índia e o 

Meio Oriente onde o Internet e os jornais internacionais expõem casos graves que 

mostram a ausência da proteção do estado ás cidadãos femininas, resultando em uma 

propagação cultural onde a violência contra a mulher e repetida massivamente, al igual 

que percebida como um direito masculino fundamentado em valores sociais e 

religiosos. Os casos expõem um nível de violência grotesco e inumano contra os corpos 

femininos resultando numa ausência de justiça para elas, sua família, a comunidade, 

assim como ser evidente a falta de força governamental para prevenir este tipo de 

crimes. A apresentação vai dialogar com eventos que circularam internacionalmente e 

que tiveram um efeito nos leitores em dar voz as vítimas e manifestar a necessidade de 

mudar o sistema político e social. Um dos casos em discussão é o filme “India‟s 

Daughter” produzido por Leslee Udwin, onde a jovem, Jyoti Singh, é estuprada por 

vários homens e consequentemente morre por causa da extrema violência sofrida no seu 

corpo. No caso da Índia, existe uma cultura de violência sexual contra a mulher, 

comprovando difícil erradicar, ao mesmo tempo que Índia está no processo de 

mudanças socioeconômicos.  Da mesma forma que existem obstáculos, Índia tem um 

movimento de ativistas feministas e queer que está aumentado e que exige 

consequências legais, direitos para todos os cidadãos e mais opções na vida para as 

mulheres. Igual que Índia, o Meio Oriente está presenciando instabilidades políticas e 

ideológicas que levaram a régio a testemunhar inumeráveis casos de estrupo coletivo 

que também já levaram a morte. Adicionalmente, os meios de comunicação expõem a 

cruel realidade da propagação regional de escravidão sexual de meninas e mulheres por 

o grupo terrorista ISIS. Neste segmento vou falar das consequências para a mulher, 

relacionadas com a regressão de direitos em todos os aspectos, tanto no espaço privado 

como público. Além das dificuldades, existem mulheres que tem como objetivo romper 

com a opressão contra a mulher e exigir presença política como também lutar contra a 

ideia que são propriedade dos homens. Ainda que a luta seja radical nas duas regiões, é 

uma luta fundada na ideologia feminista, onde a mulher é um ser humano e uma cidadão 

com direitos legais. Palavras-chave: Feminismo; Violência; Corpo. 

 

6. Escrita feminina e negra: rompendo com a violência do silenciamento 

Maria Cristina Maciel Marques (Secretaria de Educação do Distrito Federal) 

Historicamente a cultura patriarcal desenhou um quadro de inferiorização da 

mulher, destinando-lhe um papel secundário na sociedade. Durante séculos a mulher foi 

confinada ao “sepulcro do silenciamento” (PERROT, 2005), sem voz nem vontade. Por 

ter a voz silenciada durante muito tempo, as mulheres ocultaram os seus escritos diante 

de uma vasta literatura misógina que as fazia acreditar que a melhor das mulheres era 

inferior ao pior dos homens. Nesse universo masculino, o conceito de feminilidade 

passa, necessariamente pela submissão, subserviência, negação de si mesma, brandura, 

docilidade, maternidade e abnegação, por isso não é difícil imaginar como a escrita de 

mulheres constitui-se um espaço difícil de ser negociado. O universo literário é rico na 

representação da mulher nos seus múltiplos estereótipos, como, por exemplo, o da 

mulher-anjo (doce, meiga e pura) e o da mulher-demônio (lasciva, ardilosa, 

irresponsável), nunca como protagonista de sua história e representação. Certamente 

essas estereotipias justificam o rebaixamento social da mulher e reforçam o modelo 

misógino do cânone em que a mulher é excluída enquanto escritora e secundarizada 
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enquanto personagem, legitimando a condição subalterna da mulher na sociedade. 

Quebrar a hegemonia masculina na autoridade interpretativa, tirar a mulher das margens 

e colocá-la no centro da produção e crítica literária é um dos papéis da crítica feminista. 

Nesta perspectiva, a revisão historiográfica da literatura busca quebrar paradigmas, 

questionando e investigando a supremacia do cânone como estética pertencente a uma 

classe dominante e reivindicando uma mudança da postura política nas edições de obras 

de autoria feminina, a fim de tornar as mulheres visíveis no mundo editorial. Palavras-

chave: Violência; Escrita; Gênero. 

 

 

 

SESSÃO 9 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Raposas entre lobos: personagens femininas de Desmundo, de Ana Miranda 

Ludmilla Carvalho Fonseca (Doutoranda – UNESP, Bolsista - Fapesp)  

Pretende-se com este trabalho discutir a violência praticada contra as 

personagens femininas do romance Desmundo, de Ana Miranda. Romance que retrata o 

período da colonização, no início do século XVI, narrando a vinda de sete órfãs, de 

Portugal ao Brasil, como política de povoamento colonial, baseada no matrimônio e na 

difusão do cristianismo. Na análise em questão será enfatizada a violência contra a 

mulher durante esse período, especificamente nas formas de violência impostas às 

portuguesas e às indígenas, que se davam de forma diferenciada. Mesmo estando no 

patamar das demais, as mulheres de origem europeia, no que tange à opressão colonial e 

ao modelo hierárquico de subjugação patriarcal, estavam resguardadas pelos privilégios 

da supremacia branca e do etnocentrismo europeu. No caso das indígenas, mulheres não 

brancas, estavam submetidas aos abusos e à violência de gênero em outro nível das 

demais mulheres da colônia, impostas a um estágio de maior subalternização. Busca-se, 

ainda, debater as estratégias que elas utilizavam, cada uma ao seu modo, reagindo 

contra a opressão masculina. Trabalho realizado com bolsa da FAPESP. Palavras-chave: 

Desmundo; Violência de gênero; Personagens femininas.  

 

3. Questionando práticas sociais: mulheres e violências em Insubmissas lágrimas 

de mulheres 

Natália Fontes de Oliveira (Universidade Federal de Ouro Preto)  

Nas últimas décadas, Conceição Evaristo tem contribuído imensamente para a 

literatura afro-brasileira e segue redefinindo a face da literatura brasileira. Em 

Insubmissas lágrimas de mulheres (2011), Conceição Evaristo desafia estereótipos 

comumente associados à mulher negra brasileira. A violência é um tema que ecoa 

nessas histórias, caracterizada por mulheres que lutam para sobreviver e garantir a 

segurança de suas famílias em uma sociedade racista e sexista. Esta comunicação 

centra-se nos contos "Aramides Florença" e "Lia Gabriel" para investigar as relações 

entre gênero, raça e violência doméstica. As diversas experiências das protagonistas são 

analisadas para problematizar as práticas sociais que sustentam violências contra muitas 

mulheres em nossa sociedade. Palavras-chave: Violência; gênero; raça. 
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4. A violência material e simbólica em The bluest eye de Toni Morrison e Crick 

Crack Monkey de Merle Hodge 

Norma Diana Hamilton (Doutoranda – Universidade de Brasília)  

Partindo das perspectivas dos estudos feministas e de gênero, analisamos a 

representação da violência material e simbólica contra mulheres negras nos romances 

The Bluest Eye (1970) de Toni Morrison e Crick Crack Monkey (1970) de Merle 

Hodge. A reescrita proposta nessas obras sobre as mulheres negras é caracterizada por 

uma dialógica complexa em virtude de sua reflexão não apenas sobre as relações sociais 

com o Outro, mas também  sobre  o  diálogo  interno,  constituinte  de  aspectos  da 

“alteridade” dentro do Eu. A partir desse lugar de fala, as escritoras negras, assim  como    

suas personagens   negras, gradualmente adquirem novas capacidades de  autodefinição,  

resgatando  identidades  positivas de  si,  de  resistência  e transcendência  à  opressão  

real  e  psicológica,  por  meio  da  formação  de  uma  dupla-consciência  que  lhes  

permite  refletir  de  modo  crítico  sobre  a  injusta  inferiorização imposta pela  

ideologia dominante. Palavras-chave: Autoria feminina negra; Violência material e 

simbólica; Interface de raça e gênero. 

 

5. Amargos e proibidos frutos – o despontar de um empoderamento na poesia de 

Paula Tavares 

Regina Margaret Pereira (Doutoranda – Universidade de São Paulo)  

Na década de 1980, em meio às guerras civis de Angola, a autora Ana Paula 

Tavares teve publicado seu primeiro livro de poesia, Ritos de passagem. Tal obra 

apresenta como uma de suas temáticas a sexualidade da mulher. O presente trabalho 

pretende analisar, de maneira breve, a forma como o universo feminino angolano é 

apresentado nessa que é a publicação inaugural da poeta.  A metáfora dos frutos, sutil e 

delicada, faz-se presente em toda a obra para trazer ao campo literário uma mulher outra 

que, distante dos padrões sociais construídos nas sociedades urbana e rural, é detentora 

de força e desejos diversos. Ao trazer para a literatura uma temática marginalizada à 

época, a autora tece uma crítica às formas de opressão operadas pelos paradigmas 

machistas de organização social. Palavras-chave: Literatura; Gênero; Sociedade. 

 

6. Autoridade e autoria feminina 

Cláudia Costa Brochado (Universidade de Brasília) 

A produção intelectual feminina ao longo da história sofreu diferentes formas de 

violência que tornou sua permanência no tempo e sua preservação um imenso desafio. 

A conservação dos materiais e das tradições às quais se vinculam pode estar relacionada 

tanto à resistência quanto à sorte.  No que diz respeito à Idade Média, surpreende a 

diversidade e a quantidade de registros femininos, hoje reconhecidos, principalmente se 

considerarmos todas as barreiras enfrentadas para que chegassem aos nossos dias. É 

importante perceber ainda que grande parte dessas barreiras não se ergueram na Idade 

Média, os tempos modernos são responsáveis por muitas delas e o século XIX terá 

papel protagonista nesse verdadeiro assalto à autoria feminina, ao desvincularem as 

mulheres de seus textos, omitirem seu protagonismo em tradições literárias e filosóficas 

e negarem a autoridade que possam ter alcançado no passado. Palavras-Chave: Autoria 

feminina; Autoridade feminina; Registros femininos. 
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SESSÃO 10 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Presença e representação: fatores que determinam os múltiplos engajamentos 

das presidentas de associações rurais de Vilhena/Ro 

Larissa Cristina Pereira Ruas (Mestranda – Universidade Estadual de Maringá) 

Estar presente nos espaços de tomadas de decisão dinamiza as discussões na 

disputa pelo poder. Como observamos com Young (2006), a presença, a representação e 

o local de fala podem alterar a distribuição de bens e recursos políticos.  Das 42 

Associações Rurais cadastradas no Sindicato de Produtores (as) Rurais de Vilhena 

apenas três são presididas por mulheres e, para essas mulheres, “estar presente” é um 

fator determinante na busca por recursos, direitos e autonomia.  As disputas por 

participação e representação em espaços como, Conselhos Municipais, Diretoria do 

Sindicato e Programa Territórios da Cidadania, tornam-se necessários através de 

múltiplos engajamentos que, muitas vezes sobrecarregam a participação dessas 

mulheres no espaço público. O artigo tem como objetivo identificar as estratégias que 

essas mulheres utilizam para participar e representar suas associações nesses espaços e 

discutir sobre a relação entre a presença e a conquista de demandas e o quanto essa 

presença realmente asseguram demandas que elas almejam. Palavras-chave: 

Trabalhadoras Rurais, Múltiplos engajamentos e Política de Presença. 

 

2. Mergulhadas no dendê: o imaginário da cidade e da mulher baiana 

Lilian Daianne Bezerra Mota (Doutoranda – Universidade Federal de Santa Catarina)  

As imagens da cidade do Salvador apontam para uma série de estereótipos e 

convicções contraditórias que aparecem reconhecidas e cristalizadas no discurso 

nacional. Nesse mesmo contexto, o corpo feminino, sobretudo baiano faz-se âmago de 

representações ainda mais pulsantes e negativas, consolidadas ao longo dos séculos por 

uma sociedade pós-colonialista. Para adentrar as inúmeras relações discursivo-

imagéticas entre a cidade e a mulher baiana, há que se pensar na construção dessas 

imagens e demonstrar as distintas representações da condição feminina, na tentativa de 

desconstruir alguns paradoxos em torno de ambos. Portanto, a fim de estreitarmos o 

imaginário em torno desse corpo no cerne da cultura baiana, teremos como parâmetro 

basilar o livro Dicionário Amoroso de Salvador (2014) do autor baiano João Filho, que 

por si, estabelece reflexões sobre os conflitos históricos que acarretaram imagens 

antagônicas da mulher baiana, além de assimilar o drama de se pensar a propagação de 

determinados discursos, que se aproximam perante subversões marcadamente sexista e 

patriarcal. Palavras-chave: Cidade; Corpo feminino; Bahia. 

 

3. Notas sobre a violência na baixa prostituição feminina: reflexões interseccionais 

Lorena Brito da Silva (Mestre pela Universidade Federal do Ceará) 

Problematiza-se aqui as implicações psicossociais da violência na baixa 

prostituição feminina, sendo a interseccionalidade um recurso analítico-metodológico 

para compreensão articulada dos marcadores sociais e suas cadeias de privilégios e 

opressões que naturalizam e negam diferenças e direitos. A violência contra as 

prostitutas encontra-se velada no universo da violência contra mulher, não havendo 

números oficiais no país. Foi realizada uma etnografia no território da Barra do Ceará/ 

Fortaleza, e 7 mulheres foram interlocutoras diretas da investigação. As análises 

apontam que a dinâmica da baixa prostituição é atravessada pela territorial, estando 

códigos e regras da zona prostitucional em disputa/acordo com o território. A violência 

impede o reconhecimento do outro (classe, gênero, origem ou etnia), minando as 
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possibilidades de diálogo, por um lado, e criando formas de interação e performances 

sociais, por outro. Palavras-chave: Prostituição Feminina; Violência; 

Interseccionalidade.  

 

4. Mulheres negras no mercado de trabalho contemporâneo: entre o trabalho 

doméstico e os serviços de limpeza terceirizados 

Marjorie Nogueira Chaves (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

No capitalismo contemporâneo, o processo de feminização do trabalho é 

marcado pela intensa precarização da força de trabalho das mulheres. Para compreender 

esse fenômeno, é necessário recorrer ao que tem sido produzido por estudiosas de 

diferentes perspectivas sobre as relações de gênero no mundo do trabalho, no que 

concerne a inserção e concentração das mulheres em determinadas profissões e 

ocupações. Além disso, é de fundamental importância considerar as relações raciais 

nesse processo, uma vez que, historicamente, as mulheres negras são maioria relegada 

às atividades manuais e subalternas. O presente estudo tem por objetivo verificar em 

que medida os serviços de limpeza terceirizados apresentam-se como ocupação 

alternativa ao trabalho doméstico remunerado realizado por mulheres negras. 

Palavras-chave: Raça; Gênero; Mundo do trabalho. 

 

5. Mulheres no contexto da rua: gênero, drogas e violência 

Mayk Diego Gomes da Glória Machado (Mestre pela Universidade Federal de Goiás) 

Nesse estudo propomos compreender quais os sentidos atribuídos por mulheres 

usuárias de drogas, que se encontram ou passaram pelas ruas, às suas experiências neste 

contexto. Através da análise de dados foi possível apontar que a perspectiva de gênero 

se mostra bastante útil para compreensão das vivências de mulheres em situação de rua, 

explicitando as experiências de violências psicológicas, físicas e sexuais sofridas pelas 

participantes no decorrer do clico vital, o que parece potencializar o uso de drogas no 

referido contexto. É salutar a necessidade de novas investigações para uma análise 

crítica da efetividade das políticas públicas me relação às pessoas em situação de rua, 

considerando as mulheres nesse contexto. Palavras-chave: Mulheres em situação de rua; 

Gênero; Psicologia. 

 

6. A violência simbólica contra a mulher negra em Paraíso, de Tatiana Salem Levy 

Anne Caroline Quiangala (Mestranda em Literatura na UnB) 

Paraíso (2014), da escritora luso-brasileira Tatiana Salem Levy, é constituído 

por uma infinidade de narrativas que se descolam da protagonista Ana. Ela é uma 

escritora contemporânea, branca, jovem, urbana e de classe média que tem como 

objetivo escrever a história das mulheres de sua família. Temos acesso a sua 

interioridade a partir dos três patamares da história: presente,  flashback e a narrativa 

colonial (metalinguagem) que ela está redigindo em primeira pessoa - emulando a voz 

duma mulher Negra escravizada. Nosso foco recai sobre a porção metalinguística em 

que ouvimos o relado da escravizada sem nome, representando seu relato "defunto" 

(qual um Brás Cubas) com descrição dos detalhes aterradores (e inconclusivos) da 

violência física, psicológica e epistemológica. Se por um lado, essa representação 

sugere que foi cumprida a dialética que envolve a fala do sujeito subalternizado (pode 

falar, mas precisa ser ouvida), por outro, a escravizada é determinada desde um lugar 

exterior ao seu corpo, isto é, do imaginário colonial(ista) de Ana (ou Tatiana). Uma vez 

que Ana está performando a voz do Outro desde um lugar - "à brasileira" - segundo ela 

miscigenado, mas legitimado em vários pontos da narrativa como um olhar branco, 

temos uma estratégia retórica que usa a Blackface para reiterar uma suposta verdade 
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sobre violências físicas e psicológicas contra a mulher Negra. Ora, a inserção da obra no 

real - isto é - no universo extradiegético é uma expressão de violência simbólica 

potente, porque investida de capital simbólico no sistema literário luso-brasileiro 

contemporâneo. Assim, Levy representa a negritude desde o lugar autorizado a 

descrever tudo e a todos - a branquitude - e, assim, reafirma violências já naturalizadas 

no imaginário luso-brasileiro sobre mulheres Negras. É deste lugar que Ana descreve 

cenas de violência contra a mulher em múltiplas frentes (racial, etária e de classe) e, em 

especial, cenas voyeurísticas da tortura colonialPalavras-chave: Violência Simbólica; 

Braquitude; Mulher Negra. 

 

 

 

 

SESSÃO 11 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Formação pessoal de psicólogas/os e o trabalho com violência doméstica contra 

mulheres 

Maisa Campos Guimarães (Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH/DF) 

Este trabalho é resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida com o objetivo 

de refletir sobre a formação pessoal e profissional de psicólogas/os e a atuação em 

situações de violência doméstica contra mulheres. A metodologia da pesquisa foi 

inspirada no método do Grupo Balint, a partir de espaços de fala e escuta de 

psicólogas/os que trabalham em um serviço de atendimento a famílias em situação de 

violência. A pesquisa fundamentou-se na perspectiva de que a Psicologia pode (deve) 

contribuir na compreensão das intersecções entre gênero e violência, a partir de leituras 

teórico-críticas e de práticas ético-políticas sob a ótica de gênero, de subjetividade e de 

desenvolvimento humano. Entendemos que tais intersecções perpassam a atuação e a 

formação profissional sinalizando para a importância de se propiciar espaços de 

formação pessoal a psicólogas/os. Palavras-chave: Violência doméstica contra 

mulheres; Psicologia; Formação pessoal e profissional. 

 

2. Violência contra as mulheres em um serviço de saúde mental: como lidam os 

profissionais? 

Mariana Pedrosa de Medeiros (Mestre pela Universidade de Brasília) 

O objetivo deste estudo foi fazer um levantamento acerca da percepção, crenças 

e conhecimentos sobre violência contra as mulheres e as políticas públicas relativas a 

este tema em profissionais de saúde de um CAPS II. Foram realizadas entrevistas com 

estes profissionais e, a partir da análise destas, foram criados cinco eixos temáticos: 

“percepção das diferenças entre as demandas entre homens e mulheres”; “experiência 

de atendimento de mulheres que sofreram violência”; “relação entre violência e saúde 

mental”, “conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e políticas públicas para as 

mulheres”; “(des)conhecimento da notificação compulsória da violência contra as 

mulheres”. Os profissionais apresentaram dificuldade para lidar com o tema, 

principalmente no que diz respeito ao encaminhamento e à notificação da violência. A 

atuação é baseada na intuição e não em conhecimentos teórico práticos. Palavras-chave: 

Violência contra as mulheres; Saúde mental; Gênero. 
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3. A violência sexual contra a mulher e os juízos de valor discriminatórios no 

processo judicial 

Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes (Tribunal de Justiça do DF e Territórios) 

A violência sexual contra a mulher toma parte, infelizmente, da pauta cotidiana 

de cada uma de nós. Os atos praticados, denunciados aos órgãos oficiais, fazem um 

longo trajeto até o poder judiciário, encarregado de, ao final, dar a resposta estatal, por 

meio da imposição de pena ao agressor. No entanto, apesar dos avanços experimentados 

nas nossas leis e de todos os esforços envidados para fazer cessar a discriminação e o 

sexismo no direito, ainda convivemos com tal realidade (SMART, 2000). Dentro do 

sistema judicial, inúmeros percalços aparecem na trajetória da vítima, dentre eles o 

enfrentamento aos juízos morais de valor, realizados pelos atores processuais, acerca da 

conduta feminina no momento do crime sexual. Tais juízos redundam, muitas vezes, na 

diminuição da figura feminina, por meio de estereótipos de gênero, refletindo na forma 

pela qual o crime de estupro é encarado no processo judicial, podendo levar à exclusão 

de responsabilidade do agressor. O objetivo desta comunicação é apresentar como os 

juízos morais de valor sobre a figura feminina são construídos durante o processo 

judicial, a partir de uma amostragem de diversos processos judiciais que culminaram 

com a absolvição do agressor, em casos de estupro. Serão problematizadas também não 

só como as relações de poder são construídas principalmente nos delitos de natureza 

sexual, mas também em que medida análises subjetivas ocasionam, muitas vezes, a 

isenção de responsabilidade do agressor. Palavras-chave: Mulher; Sistema judicial. 

 

4. O reconhecimento da diferença como garantia da igualdade para afirmação do 

direito e da identidade da mulher 
Eliane Ferreira de Sousa (Universidade de Brasília)  

Este trabalho busca investigar os mecanismos de poder que colocam a igualdade 

como a antítese da diferença, bem como reconhecer que o contrário da igualdade não é a 

diferença, mas a desigualdade, que afirma direitos iguais. Para tanto, reflete-se sobre o 

processo de auto aprendizado das mulheres ao longo da luta feminista em que 

historicamente se engajaram pela afirmação de direitos, o qual passa a ser visto como 

passível de uma abordagem recorrentemente mais complexa, crítica e plural com vistas 

à construção identitária pelo reconhecimento das diferenças. Indaga-se sobre as supostas 

conquistas institucionais das mulheres na luta por direitos nos paradigmas jurídicos 

(liberal, social e democrático), no sentido de compreender a dicotomia 

igualdade/diferença. Palavras-chave: Paradigmas jurídicos; Identidade; Gênero. 

 

5. Feminismo e psicanálise: uma aproximação 

Tainá Hilana Oliveira Pinto (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

Nossa proposta de trabalho é uma tentativa de aproximação entre feminismo e 

psicanálise. Partimos de uma breve contextualização histórica mostrando que tensões 

teóricas entre feminismo e psicanálise vêm se produzindo desde o século passado, desde 

que Freud iniciou suas teorizações sobre o complexo de Édipo e tentou estabelecer certo 

paralelismo entre os processos masculino e feminino. Édipo, castração e feminilidade 

teriam provocado a grande polêmica da década de 30. Depois disso, feminismo e 

psicanálise teriam se influenciado de maneira mútua até o início de novos embates na 

década de 70, girando em torno da noção de simbólico e do falo na obra lacaniana. A 

fixidez da relação entre feminismo e psicanálise parece fruto de uma maneira binária de 

se pensar os dois campos, como se entre eles houvesse uma cisão irreconciliável. 

Parece-nos possível afirmar que um dos pontos de queda em abismo entre psicanálise e 

feminismo é a questão política. Aparentemente, sem pontos de contato, restaria a 
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relação incompatível e quase antinômica, em que de um lado ficam o feminismo e a 

política, do outro a psicanálise e sua clínica. Exploraremos o equívoco da suposta 

neutralidade da psicanálise para então apontar o quanto a psicanálise é sim um campo 

inteiramente político, em sua teoria e em sua prática. Nosso convite é de que as tensões 

entre feminismo e psicanálise possam ser tomadas como ponto de partida para uma 

interlocução, que elas sejam o princípio de reflexões que incluam diferenças e que 

possam ir além de compreensões binárias e reducionistas de relações que se esboçam 

muito mais complexas e indetermináveis. Palavras-chave: Psicanálise; Feminismo; 

Binariedade. 

 

6. Deficiência física e violências cotidianas: experiências de mulheres 

Denise Gasperin Gelain Gelain (mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela UnB) 

Mulheres com deficiência sofrem múltiplas discriminações e violências. Ser 

pessoa com deficiência física e ser mulher insere esse grupo minoritário em uma dupla 

condição de vulnerabilidade. Este trabalho relata uma pesquisa de mestrado cujo 

objetivo foi investigar como mulheres com deficiência física vivenciam violências 

cotidianas nos âmbitos pessoais, familiares e sociais, a partir do modelo social da 

deficiência e uma perspectiva feminista e de gênero. O estudo de abordagem qualitativa 

contou com a participação de quatro mulheres com deficiência física. As categorias 

temáticas incluíram: Percepções de si e de sua vida; Vivências da corporeidade e da 

sexualidade; Experiências relacionais; Interações com o contexto social; Preconceitos e 

violências cotidianas. Os principais resultados apontaram que os preconceitos e as 

violências cotidianas deixaram marcas emocionais nas mulheres entrevistadas. Palavras-

chave: mulheres com deficiência física; violências; gênero. 

 

 

 

SESSÃO 12 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Rio, 40 graus: representações das mulheres negras no filme de Nelson Pereira 

Dos Santos (1955) 

Renata Melo Barbosa do Nascimento (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

Representações das mulheres negras difundidas no filme Rio, 40 Graus (1955) 

de Nelson Pereira dos Santos, com base nos estudos feministas e de gênero, buscando 

historicizar/desnaturalizar estas representações, enfatizando as suas condições de 

produção. Essa desnaturalização, no desvelamento do caráter histórico e cultural  das 

representações, permitindo que outras representações possam ser construídas e 

veiculadas, pondo em questionamento imagens que foram tomadas como verdadeiras e 

naturais acerca das mulheres negras no Brasil. Permite ainda a compreensão de que as 

mulheres negras são sujeitos com subjetividades plurais e múltiplas, que não são fixas 

ou permanentes, e que, portanto, se transformam e se relacionam com vários outros 

aspectos da vida social, inclusive as diversas violências. Palavras-chave: 

Representações sociais; Mulheres negras; Gênero. 

 

2. Mulheres quilombolas: luta e opressão em busca da identidade 

Rodrigo Gouvêa Rodrigues (Universidade Federal do Tocantins) 

As comunidades quilombolas, ainda hoje, são fragilizadas e marginalizadas em 

nosso contexto sócio, politico e educacional deste imenso país continental chamado 

Brasil. As comunidades quilombolas apresentam uma vulnerabilidade visível e mantém 
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um grande debate por fazer sobre as questões relacionadas à propriedade territorial. Este 

trabalho tem a pretensão de trazer a luz à importância/papel das mulheres das 

comunidades quilombolas na região atendida pela Universidade Federal do Tocantins 

através do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, oferecido no Campus de 

Arraias-TO. Assim, em uma sociedade alicerçada em preceitos patriarcais e 

falocêntricos, a mulher quilombola, seja pela sua origem histórica, apresenta uma luta 

diferenciada das outras mulheres brasileiras, pois trazem em sua estória não somente a 

questão de pobreza e cor, mas também de educação e trabalho, uma vez que está a 

margem da sua própria comunidade. Palavras-chave: Mulher; Educação do Campo; 

Quilombola.  

 

3. Quem não perdoa: ato de transgressão e morte 

Romair Alves De Oliveira (Universidade do Estado de Mato Grosso)  

Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) escreveu a peça teatral Quem não perdoa 

(1912) com o objetivo de chamar a atenção pública para o grande número de mulheres 

assassinadas por seus cônjuges, justificando-os como em defesa da honra, os chamados 

crimes passionais que de certa forma eram normatizados pela sociedade fundamentada 

na relação de desigualdades de direitos civis, privilegiando o sexo masculino em 

detrimento do feminino. Com um discurso alicerçado na sutileza e estrategicamente 

organizado, traz à luz um novo elemento de análise para a reflexão sobre os crimes 

passionais, enfocando o adultério, culturalmente sempre causado pelas mulheres, que, 

sem julgamento, são culpadas e punidas com morte; enquanto o homem, assassino 

confesso, é julgado como vítima, liberto, aclamado pela sociedade que normatiza seu 

poder de vida e morte, e com diálogos de acusação e defesa na tríade traição/vida/morte 

e tece um grande texto dramático. Palavras-chave: Teatro; Gênero; Transgressão. 

 

4. Mulher, negra e estrangeira: considerações sobre as mulheres haitianas no 

Brasil 

Silmara Aparecida do Nascimento (Universidade Estadual de Maringá) 

 O trabalho buscou evidenciar, a partir da realização de um breve levantamento 

e, por conseguinte, análise de notícias veiculadas pela mídia eletrônica sobre as 

mulheres negras haitianas residentes no Brasil a partir do ano de 2010, as condições nas 

quais se assentam as relações sociais estabelecidas entre a população, que se concebe 

como natural do país e os trabalhadores haitianos e seus familiares, em especial as 

mulheres haitianas, no intuito de refletir sobre o processo de integração social, cultural e 

econômica dos imigrantes haitianos recém-radicados no Brasil, sob a perspectiva do 

processo de produção e reprodução das ideologias de raça e gênero. Palavras-chave: 

Relações sociais, mulheres haitianas, raça e gênero. 

 

5. A violência sexual como estratégia de guerra em tempos de paz 

Roberta Moya Oliveira (Mestranda – Universidade Federal do ABC)  

Em vista dos altos índices de violência no Brasil, não são raras as comparações 

com países em conflito, havendo autores que afirmam que vivemos uma situação de 

conflito não declarado. Nestas situações, há instabilidade política, econômica e social, 

predominantemente nos locais atingidos. Nesse contexto de crise, radicalizam-se as 

desigualdades relacionadas à tríade classe-raça-gênero, o que leva, por exemplo, a um 

aumento da violência sexual. Nos últimos dois anos noticiam-se muitos casos de estupro 

no Brasil, inclusive estupros coletivos, em que se destaca a crueldade utilizada. 

Pretende-se discutir a violência sexual, sem vínculo com o ambiente doméstico, pois 
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consideramos ter características semelhantes com as ocorridas em conflitos. Palavras-

chave: Conflitos armados; Estupros; Violência sexual. 

 

6. Relatos de violências de gênero em Doméstica de Gabriel Mascaro, 2012 

Jéssyca Lorena Alves Bernardino (Mestre pela Universidade de Brasília) 

Essa comunicação tem como objetivo analisar relatos de empregadas domésticas 

sobre violências de gênero no documentário Doméstica, de Gabriel Mascaro, 2012. Essa 

película é resultado das imagens e diálogos recolhidos por sete adolescentes que 

filmaram suas respectivas empregadas domésticas durante uma semana. O diretor foi 

responsável pela montagem e edição. Entre situações de embaraços e silêncios, as 

domésticas acabam revelando situações cotidianas de violências que estão relacionadas 

as relações de raça, de classe e de gênero construídas historicamente, pois a maioria das 

trabalhadoras domésticas é negra e pobre. Palavras-chave: Cinema-História; Trabalho 

Doméstico; Violências. 

 

7. Identidades de mulheres quilombolas do Puri: entre as concepções de beleza e os 

conhecimentos tradicionais 

Sirlene Barbosa Corrêa Passold (Mestranda – Universidade de Brasília) 

O Puri é uma comunidade quilombola, localizada na cidade de Manga MG, no 

extremo norte de Minas. A pesquisa tem como finalidade analisar a construção de 

identidades entre as mulheres quilombolas do Puri a partir dos referencias da beleza 

construídos desde os conhecimentos tradicionais até as concepções atuais, muitas vezes 

pautadas em referenciais ocidentais. A estética e o fenótipo da mulher negra, 

característicos entre as mulheres do Puri, historicamente foram alvos de preconceitos, 

discriminação e racismo, entretanto, essa identidade passa a ser ressignificada a partir 

do momento em que a identidade étnica quilombola sinaliza uma nova relação com a 

estética negra. Para tanto a valorização da beleza dessas “novas mulheres” é um 

importante elemento para a afirmação dessa identidade negra e quilombola. A fim de 

contribuir com esse processo de afirmação identitária, a proposta busca investigar como 

as mulheres Puri apresentam compreensões sobre seus costumes e tradições em relação 

aos cuidados com a beleza (naquilo que se refere aos cuidados com as vestimentas, a 

pele, o cabelo etc,) e os cuidados com o corpo (enfatizando as práticas e saberes das 

mulheres negras quilombolas do Puri e em relação ao uso das plantas medicinais como 

fonte de cosméticos e tratamentos de saúde). Busca-se verificar entre elas quais foram 

as heranças deixadas pelas mulheres africanas no Brasil e que foram preservadas pelas 

mulheres quilombolas. Palavras-chave: Mulheres quilombolas; Conhecimentos 

tradicionais; Estética negra. 

 

 

 

SESSÃO 13 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. (Des)construindo as leis do amor em O deus das pequenas coisas, de Arundhari 

Roy 

Eleide Moreira Araujo Belem (Mestranda – Universidade Federal do Tocantins) 

O romance O deus das pequenas coisas (1998), de Arundhati Roy, apresenta um 

panorama da sociedade indiana no contexto pós-independência, em 1947. Uma 

sociedade ainda presa às regras da tradição do sistema de castas, bem como ao legado 

deixado pela colonização inglesa, o que tem atingido a identidade nacional indiana e por 
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conseguinte a identidade cultural do povo indiano. A proposta desse estudo é 

demonstrar de que maneira a autora desconstrói e critica a identidade cultural indiana, 

enquanto sistema de crenças e valores fundamentados nas Leis de Manu, consideradas 

como sagradas para os seguidores do hinduísmo, cujo conteúdo deu origem à 

organização da sociedade em castas. A relevância do estudo dessa obra literária dá-se no 

sentido de que a problemática da identidade, muito discutida em várias áreas do 

conhecimento, configura-se também como um tema de interesse para os estudos 

literários, uma vez que as discussões dos conceitos que serão analisados nessa pesquisa, 

gerarão resultados que contribuirão para explicar a temática das identidades na pós-

modernidade. A pesquisa será de base exclusivamente bibliográfica. Nossa intenção é 

mostrar como Arundhati Roy questiona o sistema de castas da Índia como constitutivo 

da identidade cultural indiana mostrando que o país ainda não se desvinculou dessa 

tradição cultural que, em suas palavras, “institucionalizou a injustiça social na sociedade 

indiana”. Palavras-chave: Identidade cultural; Pós-modernidade; Sistema de castas. 

 

2. Hímen-midiático: notas sobre gênero e representações em Os Sete Gatinhos 

(1980) 

Fabiana Oliveira Leite (Mestranda – Universidade Estadual de Montes Claros) 

O presente trabalho propõe analisar as linhas de produção discursiva da 

sexualidade feminina, com especificidade as que se referem a virgindade, em Os Sete 

Gatinhos (1980). Neste sentido, compreende-se a sexualidade enquanto uma expressão 

não natural, mas construída e constituída por relações sociais, de poder, e 

historicamente mapeáveis. Teresa de Lauretis (1994) problematiza o cinema enquanto 

uma tecnologia de Gênero, produtiva e inventiva, que conduz representações 

generificadas ao plano “real” das relações sociais. Deste modo, caminha-se no sentido 

de historicizar os sentidos movidos na construção de personagens femininas idealizadas, 

forjadas nos limites dos dispositivos da sexualidade, tão eficazes na instituição da 

verdade sobre os sexos. Apoio financeiro: FAPEMIG. Palavras-chave: Gênero; 

Sexualidade; História; Cinema Brasileiro. 

 

3. A violência contra as mulheres na telenovela Roque Santeiro (1985) 

Gabriela Miranda de Oliveira (Mestranda – Universidade Estadual de Montes Claros) 

A telenovela exerce um papel social que ultrapassa os limites do entretenimento. 

O presente trabalho propõe pensar a violência contra as mulheres nas telenovelas, na 

medida em que essas ficções representam um veículo para discutir o lugar das mulheres 

na sociedade. Utilizaremos a telenovela Roque Santeiro (1985), de autoria de Dias 

Gomes e Agnaldo Silva que foi a primeira telenovela a retratar em seu enredo a 

violência contra as mulheres, no qual a personagem Lulu (Cássia Kiss) sofre com as 

agressões físicas e psicológicas do marido Zé das Medalhas (Armando Bógus). Na obra, 

Zé das Medalhas considera sua esposa sua propriedade, fato que naturaliza as agressões 

cometidas. Lulu se vê presa em uma relação conjugal onde o divórcio não é uma 

possibilidade. A metodologia aplicada foi a análise das cenas. O referencial teórico é 

pautado nos estudos de Tereza de Lauretis, Heloísa Buarque de Almeida e Ester 

Hamburger. Bolsista Fapemig. Apoio financeiro: FAPEMIG. Palavras-chave: Roque 

Santeiro, violência, Lulu. 
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4. Ciclo da borracha na Amazônia: um ciclo de violência contra a mulher expresso 

na obra “Inferno Verde”, de Alberto Rangel 

Joanna da Silva (Universidade Federal do Amazonas) 

Dentre as diversas manifestações sociais e culturais que contribuíram com a 

consolidação de uma tradição literária na Amazônia, o período áureo do ciclo da 

borracha (final do século XIX, início do século XX) ocupa espaço privilegiado nesse 

cenário de grande efervescência cultural, no qual a violência praticada contra a mulher 

nos seringais amazônicos mereceu destaque em obras de escritores que se empenharam 

em produzir uma literatura de cunho social que retratasse o drama e o desespero 

humano daquela sociedade degradante que vivia presa no interior da floresta. A 

personagem Maibi, figura central de uns dos contos presentes na obra “Inferno Verde”, 

de autoria de Alberto Rangel (1909), evidência essa temática como vítima da violência e 

dos abusos praticados contra a mulher ao ter sua voz silenciada e seu corpo 

comercializado como “mercadoria de troca” entre seringueiros e seringalistas como 

parte de “arranjo comercial” muito comum nos seringais da Amazônia. Palavras-chave: 

Literatura amazônica; Mulher; Violência. 

 

5. A representação dos vínculos amorosos em narrativas de Lygia Fagundes Telles 

Pollianna de Fátima Santos Freire (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

Neste trabalho pretende-se investigar a representação dos vínculos amorosos em 

narrativas de Lygia Fagundes Telles. Para tanto, serão analisados os contos “Lua 

crescente em Amsterdã” e “Noturno Amarelo”, de Lygia Fagundes Telles, a fim de 

delimitar, a partir da perspectiva das personagens femininas, como os vínculos 

amorosos, sobretudo no tocante à conjugalidade, vem sendo representados em narrativas 

da literatura brasileira contemporânea. Considerando-se que, de acordo com Anthony 

Giddens (1993), existe atualmente uma tendência de se falar mais em relacionamentos 

do que em casamento em si, ou seja, “o casamento - para muitos, mas de forma alguma 

para todos os grupos na população – tem-se voltado cada vez mais para a forma de um 

relacionamento puro” (GIDDENS, 1993, p. 69), é relevante investigar, a partir de um 

diálogo entre literatura e sociedade, sob quais valores e padrões os vínculos amorosos 

vêm sendo representados na ficção brasileira contemporânea. Ainda com o 

embasamento teórico dos estudos de gênero e da crítica literária feminista, serão 

problematizados os conflitos pessoais, conjugais, sexuais e afetivos e, ainda, abordados 

temas como família e sexualidade a partir das experiências amorosas das personagens 

femininas. Palavras-chave: Cíntia Moscovich; Representação; Vínculos Amorosos. 

 

 

 

SESSÃO 14 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

 

1. A arquitetura de vozes femininas em Crime e Castigo 

Dalva Martins de Almeida (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

Na narrativa onisciente do romance Crime e Castigo, de Dostoiévski, um jogo 

diversificado de discursos deixa entrever ruídos, murmúrios, vozes de mulheres, e suas 

ações redefinindo o rumo da personagem central. Dois grupos de vozes simbólicas – um 

liderado por Sônia e outro por Dúnia – estabelecem os discursos que esses grupos 

travam com o herói, imprescindíveis em sua busca de desenvolvimento. Elas não são 

dadas de pronto: surgem do esforço do narrador em polemizá-las no contato com a voz 
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do herói. Reconfiguram-se, dialogicamente, a ponto de influírem na movimentação do 

herói, no tempo e no espaço. É essa relação, herói-vozes representadas, tendo em vista 

os conflitos humanos em jogo, que este trabalho discute, apontando como as vozes 

femininas devolvem o senso de humanidade ao homem Raskólnikov. Palavras-chave: 

Crime e Castigo; Polifonia; Representação de gênero. 

 

2. “Políticas do cotidiano” em mulher mat(r)iz de Miriam Alves 

Mirian Cristina dos Santos (Doutoranda – Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Objetivando discutir o papel da mulher negra enquanto intelectual engajada na 

luta pela transformação da sociedade brasileira, a partir de narrativas afrofemininas 

contemporâneas, esta apresentação tem como corpus a coletânea de contos Mulher 

Mat(r)iz (2011), da escritora Miriam Alves. Para esse estudo, são de suma importância 

os apontamentos teóricos de hooks (1995), Piscitelli (2005), Said (2005), Perrot (2005), 

Souza (2010), Saffioti (2015), entre outros. Discuto a temática da violência, bastante 

recorrente no corpus, já que a violência atravessa pelo menos nove de onze narrativas da 

coletânea. Assim, considero a representação da mulher negra em trânsito entre espaços 

públicos e privados e analiso como relações de opressão e preconceito são 

(re)articuladas nesses espaços. Palavras-chave: Miriam Alves; Mulher Mat(r)iz; 

violência. 

 

3. Habito meu próprio corpo: a representação feminina em poemas de Luiza 

Romão 

Pilar Lago e Lousa (Mestranda – Universidade Estadual de Goiás) 

A maioria das escritoras oriundas da Literatura Marginal-Periférica é 

duplamente marginalizada: tanto pela questão geográfica quanto pela de gênero. De 

maneira contundente, Luiza Romão rompe com clichês e mitos; revela a violência 

física, simbólica e psicológica que recai sobre as mulheres; propõe a releitura do lugar 

delas na sociedade e coloca em xeque a própria máquina patriarcal. Nesta comunicação, 

será feita a análise de alguns poemas do livro Coquetel Motolove (2014) e outros 

extraídos da página da autora no facebook, de modo a evidenciar quais temáticas e 

questões intrínsecas da linguagem tornam a autoria feminina marginal-periférica um ato 

de resistência à opressão, capaz de promover reconfigurações na representação feminina 

dentro da literatura brasileira contemporânea. Palavras-chave: Literatura marginal-

periférica; Autorrepresentação; Resistência feminina. 

 

4. Henri Cartier-Bresson: fotografia de corpos femininos e sua escrita dos instantes 

de personagens não imaginários 

Rosana Campos Leite Mendes (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

Henri Cartier-Bresson (1908-2004), tido como uma das maiores referências da 

fotografia mundial, eleva a fotografia à condição de arte. Seus escritos, com tessitura 

poética, são também a evidência de alguém que olhou, desenhou e fotografou a 

realidade que se ofereceu no visor. Este artigo procura dimensionar como a fotografia, 

com presença do corpo feminino, fixa sobre a condição do sujeito sexual e de gênero. 

Como esses corpos dispostos geometricamente são lidos pelo instante fotográfico? 

Como essas imagens/textos rompem silêncio e nos dão a ver movimentos visíveis do 

corpo dito feminino? Especificamente, o presente trabalho, cujas premissas teóricas são 

os estudos de gênero (LOURO, SCOTT, BARBOSA, RAMALHO, entre outras) e os 

preceitos dos estudos interartes traz uma reflexão sobre a prática de mundo que se 

impõe em seu caráter fragmentário de identidades sexuais e de gênero e a captação do 
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fato verdadeiro e visível do instante fotográfico. Palavras-chave: Henri Cartier-Bresson; 

Fotografia; Corpo Feminino. 

 

5. Uma leitura de A guerra não tem rosto de mulher, de Svetlana Aleksiévitch 

Rosemar Eurico Coenga (Instituto Federal de Mato Grosso) 

Svetlana Aleksiévitch ganhou em 2015 o Prêmio Nobel de Literatura com a obra 

A guerra não tem rosto de mulher e Vozes de Chernobil (2016), ambos publicados pela 

Cia das Letras. Nascida em Stanislav, hoje Ivano-Frankivsk, na Ucrânia, tendo crescido 

na Bielorrúsia. Nos dois romances está presente o tom memorialístico mesclando 

lembranças e fatos da realidade. O estudo aqui presente, em termos formais, é um 

trabalho idealizado para o III Colóquio de Estudos Feministas e de Gênero, do 

Programa de Pós-Graduação em Literatura – UnB. Nesta comunicação, portanto, 

abordaremos as formas de violência contadas pelas próprias mulheres que lutaram 

durante a Segunda Guerra Mundial, a partir da leitura do romance A guerra não tem 

rosto de mulher, de Svetlana Aleksiévitch. Palavras-chave: Svetlana Aleksiévitch; 

Violências; Mulheres. 

 

 

 

SESSÃO 15 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

1. Perspectivas de adolescentes do sexo feminino sobre gênero e violência: um 

projeto de pesquisa feminista 

Isadora Oliveira Rocha (Mestranda – Universidade de Brasília) 

De que modo adolescentes que presenciam em seu dia-a-dia a violência 

doméstica sofrida por suas mães compreendem as várias formas de manifestações de 

violência e são afetadas por elas? Essa questão mobilizou a construção de um projeto de 

pesquisa de dissertação de mestrado vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. Trata-se de um estudo 

qualitativo, pautado em uma perspectiva feminista e de gênero, a ser realizado com 

adolescentes do sexo feminino que presenciam violências em seu contexto familiar. A 

pesquisa-intervenção propõe a realização de grupos focais com adolescentes do sexo 

feminino de baixa renda. A intenção é criar um contexto de reflexão e discussão acerca 

de questões relativas à dois principais eixos. O primeiro deles é direcionado ao conceito 

de “gênero”, ou seja, ao ser homem e ao ser mulher na sociedade. O segundo eixo diz 

respeito aos sentimentos e as percepções existentes em adolescentes do sexo feminino, 

que lidam com situações violentas entre seus pais no casamento e na família. A intenção 

é oferecer um espaço que possibilite a identificação das violências que ocorrem no 

ambiente familiar e o impacto dessas violências na saúde mental e nas expectativas de 

vida destas adolescentes. A dimensão interventiva visa promover a prevenção da 

violência em seus relacionamentos futuros e o empoderamento destas adolescentes. 

Palavras-chave: Mulheres adolescentes; Violência; Gênero. 

 

2. Violência, intolerância e corpo feminino: analisando as reações discursivas na 

mídia em torno da prática de amamentação 

Maria Carmen Aires Gomes (Universidade Federal de Viçosa) 

Uma das questões que merecem ser colocadas em xeque, cotidianamente, em 

nossa sociedade é a violência, principalmente, a simbólica, cometida contra mulheres 

(BUTLER, 1998; BOURDIEU, 2011; SWAIN, 2014). Os massacres estão (e são) 
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continuamente materializados nas relações de poder multifomes, algumas delas, por 

exemplo, “visivelmente mais perigosas e ameaçadoras do que outras.” (SILVA, 

2001:147). A corporeidade tornou-se o centro do manifesto na sociedade 

contemporânea, e a vigilância sobre os corpos femininos tem sido marcadamente uma 

das mais evidentes, naturalizadas e, na grande maioria das vezes, cruéis e violentas. 

Nesta comunicação me deterei a um tipo de corpo feminino: o corpo da amamentação, e 

analisarei a forma como leitores reagem discursivamente em espaços digitais acerca de 

tal prática, cujo corpo fica em evidência.  As reações discursivas tendem a confirmar 

determinadas causalidades, contribuindo e reforçando certas violências. Palavras-chave: 

Violência simbólica; Corpos femininos; Amamentação. 

 

3. Violência e gênero em Rape: A Love Story, de Joyce Carol Oates 

Paula Queiroz Dutra (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

Este trabalho tem por objetivo analisar a representação da violência sexual no 

romance Rape: a Love Story, da escritora estadunidense Joyce Carol Oates. Para a 

pesquisadora Carine Mardorossian (2004), a violência sexual contra a mulher ainda é 

um tema tabu nos estudos feministas que precisa ser mais discutido e problematizado. 

No romance em questão, Joyce Carol Oates aborda um estupro coletivo em uma 

pequena cidade no interior dos Estados Unidos e a dupla violência sofrida pela mulher 

sobrevivente ao enfrentar todo um sistema social e judicial que ainda culpabiliza a 

vítima. Com base na crítica literária feminista e nos trabalhos de Sorcha Günne e Zoe 

Thompson (2010), Rita Segato (2003) e Joanna Bourke (2007) buscamos refletir de que 

forma o estupro é representado na autoria feminina e quais suas implicações para uma 

crítica à violência contra a mulher. Palavras-chave: Violência sexual; representação; 

Joyce Carol Oates. 

 

4. Onde estão as mulheres da literatura brasileira do início do século XX? Júlia 

Lopes de Almeida e Lúcia Miguel Pereira 

Tatiane Reghini de Mattos (Doutoranda – Universidade de São Paulo) 

Este trabalho visa traçar um panorama das romancistas brasileiras do final do 

século XIX e início do século XX, concentrando-se na atuação de Julia Lopes de 

Almeida e Lúcia Miguel Pereira. Julia Lopes de Almeida escreveu, entre o final do 

século XIX e início do século XX, uma dezena de romances. Lúcia Miguel Pereira, que 

teve importantíssima atuação na crítica literária brasileira, principalmente dos anos 1930 

aos anos 1950, escreveu quatro romances. Ambas as escritoras tinham como 

protagonistas personagens mulheres e, ao darem voz a essas personagens, focando 

principalmente nas questões relativas às condições das mulheres burguesas da sociedade 

carioca, sofreram certo silenciamento na historiografia do romance brasileiro. Esta 

comunicação visa discutir o silêncio imputado às mulheres romancistas do século 

passado, mesmo àquelas cuja situação era de privilégio econômico e que são hoje 

resgatadas por pesquisadoras. Palavras-chave: Romancistas brasileiras; Julia Lopes de 

Almeida; Lúcia Miguel Pereira. 

 

5. Nós Mulheres: o feminismo marxista nas páginas de jornal 

Viviane Gonçalves Freitas (Doutoranda – Universidade de Brasília) 

Publicado pela Associação de Mulheres, entre os anos de 1976 a 1978, o jornal 

feminista Nós Mulheres nasceu com matriz ideológica clássica das esquerdas, mas com 

autonomia específica para a luta feminista. Sua base de ativismo ampla contemplava 

tanto ex-exiladas como integrantes de clubes de mães engajadas em lutas por creches na 

zona sul de São Paulo. A proposta deste trabalho é analisar, com base nos estudos de 
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interseccionalidade, as estratégias comunicativas utilizadas pela equipe responsável pelo 

jornal, a fim de compreender se, de fato, a mulheres operárias exerciam seu lugar de 

fala, sendo protagonistas na luta por seus direitos, como preconiza o feminismo 

marxista, ou eram representadas por uma parcela de mulheres com vivências distantes 

de sua realidade. Palavras-chave: Nós Mulheres; Feminismo marxista; Imprensa 

feminista. 

 

6. Diferença, trauma, corpo 

Avital Grubstein de Cykman (Doutoranda – Universidade Federal de Santa Catarina) 

Livros escritos por mulheres de minorias sobre mulheres de minorias 

manifestam representações literárias de discriminação e preconceito baseados sobre 

uma constelação de categorias de diferença. Imigrantes, pessoas de cor, e sobreviventes 

de trauma continuam sofrendo quando acontece um deslocamento diasporico, quando 

vivem entre identidades e lugares. Quando se trata de mulheres, a repressão é dobrada. 

Livros sobre descendentes de escravos ou sobreviventes do Holocausto mostram 

experiências traumáticas enraizadas num evento catastrófico e violento. A experiência 

continua num cotidiano cheio de abusos que produzem e reproduzem o trauma. A 

experiência causa uma ruptura na vida dos sobreviventes e define a maneira como eles 

vivem. Traumas coletivos e individuais incluem a percepção do evento traumático, a 

dificuldade de obter uma memória clara ou manter um comportamento racional. Apesar 

disso, há neles também uma chamada para sobrevivência emocional e a possibilidade de 

comunicação e empatia, mudança e transformação. A história traumática não só atua em 

cima do corpo (Dionne Brand, Susan Bordo) e não é só refletida nos gestos e na 

linguagem corporal (Shoshana Felman, Kathy Caruth) mas também está inscrita no 

corpo, mantendo a memória e a história (Ann E. Kaplan, Michel Foucault). Assim, a 

memória guardada no corpo passa de geração para geração. Sendo assim, a teoria do 

trauma é necessária na crítica literária de ficção ligada à história e à memória, às 

atrocidades e às experiências continuas de discriminação. O estudo examina os livros 

numa maneira interdisciplinar que inclui estudos de gênero (incluindo 

interseccionalidade), psicanálises, de-colonialismo, sociologia e história. Palavras-

chave: Trauma; Diferença; Corpo. 

 

 

 

SESSÃO 16 – Quinta-feira - dia 10/11/16 

Das 14:00h às 16:00h 
 

 

1. Uma relação entre a Antígona de Sófocles e La loba: o papel da mulher no 

trágico golpe político de maio de 2016 

Iris Daniele Marcolino da Silva (Mestranda – Universidade Federal de Santa Catarina) 

Uma mulher de fome voraz, sensitiva, misteriosa, caçadora, justiceira, capaz de 

mapear e disputar territórios, loba, curandeira. Advogada do povo e contestadora do 

Estado. Destemida e temível. Manifestação e evocação da vida e da morte. Polissemia 

de seres em uma e em várias. Antígona guerreira e profana, salvadora e amaldiçoada. 

Política e anarquista. Mãe e filha. Quem é você, Antígona? E em quantas você existe? A 

mitologia utiliza ferramentas, que por vezes, são enigmáticas, para apresentar de forma 

artística o drama e a real experiência existencial em curso. Nos dias de hoje, evocar a 

lira da tragédia grega “Antigona” de Sófocles é solicitar auxílio desta categoria artística 
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para interpretar a surrealidade usurpadora que procrastinou a política brasileira. 

Palavras-chave: Mulher; Antígona; Dilma Rousseff. 

 

2. O gótico vitoriano como narrativa histórica sobre violência contra a mulher 

Júlia Braga Neves (Doutoranda – Humboldt-Universität Zu Berlin/King’s College 

London) 

Em minha comunicação, pretendo discutir a literatura gótica Vitoriana como 

forma de registro histórico que possibilita a abordagem de temas tabus para mulheres no 

século XIX, como a violência doméstica, o divórcio e a sexualidade feminina. 

Considerado um gênero literário não canônico e popular entre mulheres, a literatura 

gótica na Inglaterra foi uma fonte de debates feministas, como vemos em O Morro dos 

Ventos Uivantes (1847) de Emily Brontë e em A Moradora de Wildfell Hall (1848) de 

Anne Brontë. Na primeira parte de minha fala, farei uma contextualização histórica 

sobre a condição da mulher de classe média na segunda metade do século  IX a fim de 

discutir a importância da ficção literária como meio de promover debates feministas. Na 

segunda parte, falarei sobre a repercussão histórica desses romances tanto num âmbito 

de debate público sobre violência contra mulheres quanto numa tradição literária 

feminista na Inglaterra. Palavras-chave: Romance gótico; Brontë; Literatura feminista.  

 

3. Cartografias imaginárias e coloniais na construção da personagem Catarina em 

Réquiem para o navegador solitário (2007), de Luís Cardoso 

Marinete Luzia rancisca de Souza (Universidade Federal de Mato Grosso)  

Discute-se, neste trabalho, a construção simbólica da personagem Catarina no 

romance do escritor timorense Luís Cardoso, Réquiem para o navegador solitário 

(2007), observando-se as temáticas que dizem respeito à construção social e identitária 

em que a personagem principal está inserida. A construção da simbólica da mulher é 

constituída como categoria que organiza a diegese.A personagem Catarina é oriental e 

diaspórica por excelência e está inserida num  contexto colonial,sem deixar de sonhar 

com as  cartografias imaginárias advindas das leituras  de  textos canônicos que fizeram  

parte de sua formação. Por outro lado, considerando-se que Luís  Cardoso produz na 

diáspora e  que suas obras perpassam  memórias coloniais e pós-colonais de Timor-

Leste,  o  debate aqui apresentado é  permeado  tanto pelos estudos  de gênero  como 

pelos estudos de identidade de pós-coloniais. O estudo fundamenta-se, dessa forma, em 

autores como Beauvoir (1997), Carson (1995), Ianni (2000), Bonnici, (2006) Lugones 

(2003) e Spivak (2009). Palavras-chave: Timor Leste; Identidade; Personagem 

feminina. 

 

4. Revitimização das mulheres dentro das salas de audiência 

Rejane Zenir Jungbluth Suxberger (TJDF – Juizado de Violência Doméstica de 

Sobradinho/DF) 

A falta de rotinas e de um protocolo nos juizados de violência doméstica enseja 

a revitimização das vítimas em audiência sob o pretexto da pacificação social. Enquanto 

as varas de violência domésticas forem tratadas por juízes e promotores como varas de 

família, utilizando-se a reconciliação, o sursis processual e a transação penal, as 

mulheres continuarão em risco sob a chancela do judiciário. O sistema patriarcal 

permanece arraigado no poder judiciário, por meio dos atores do sistema o que culmina 

na qualificação das mulheres como seres de segunda categoria. Palavras-chave: 

Revitimização; Mulher; Audiência. 
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5. O palco manchado: a violência e a tortura nas memórias de prisão de Judith 

Malina 

Roberta Cantarela (Doutoranda – Universidade Federal de Santa Catarina) 

Este trabalho é uma análise do papel da tortura na Palestra Dramática (2011) 

escrita pela cofundadora do grupo teatral Living Theatre, Judith Malina (1926-2015). A 

palestra é composta com recortes de diários e memórias do período em que a artista 

esteve presa pela Ditadura Militar Brasileira (1964-1985) na Delegacia de Ordem e 

Política Social – DOPS, em Minas Gerais. Malina, alemã e judia, viveu a maior parte de 

sua vida em Nova Iorque, e em sua estada no Brasil conheceu de perto o universo da 

violência, da qual o governo golpista de 1964 se utilizava. Para análise do texto de 

Malina utiliza-se o olhar de Judith Butler acerca da tortura e da violência na obra 

Quadros de Guerra (2015), e a visão histórica é discutida a partir da obra Criações da 

Memória (2012), de Lucileide Cardoso. Palavras-chave: Judith Malina; Teatro; Tortura. 

 

6. Marcas da violência em A dança dos cabelos, de Carlos Herculano Lopes 

Shantynett Souza Ferreira Magalhães Alves (Mestre – Universidade Estadual de 

Montes Claros) 

Os textos literários se constituem como discursos que recuperam, assimilam, 

questionam ou contestam as representações sociais que tomam como base. Forte e 

denso, o romance A dança dos cabelos, do escritor mineiro Carlos Herculano Lopes, faz 

ecoar vozes femininas ao expor a temática da violência no momento em que os estudos 

feministas e de gênero ganhavam fôlego no Brasil. Nesse relato o autor faz uma 

releitura da violência a que foram e ainda são acometidas as mulheres ao longo dos 

tempos. Passado e presente tornam-se o fio condutor das experiências traumáticas 

vivenciadas por três protagonistas, três mulheres, todas denominadas Isauras. Essas 

vozes que falam no romance parecem construir a trama a partir de elementos factuais e, 

embora aconteçam predominantemente na fictícia Santa Marta, interior mineiro, são 

também as histórias de dores antigas gestadas nos mais diversos lugares do mundo. 

Num competente trabalho com a linguagem, Lopes cria uma escrita labiríntica ao 

segmentar as histórias de três gerações de mulheres que, ora se alternam, ora se 

confundem, ora se mesclam criando um ritmo, cuja tensão e expectativa mobilizam o 

leitor. Nosso objetivo, com este trabalho, com base nas discussões sobre violência e 

gênero, é explicitar as diferentes doses de violências sofridas pelas Isauras; violências 

enfrentadas no contexto diário de muitas mulheres ainda no século XXI. Palavras-

chave: Gênero; Violência; A dança dos cabelos. 
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PÔSTERES 

 
 

 

 

Quarta-feira - dia 09/11/16 

A partir das 10h no hall de entrada da FINATEC 
 

 

1. Depressão, mulheres e gênero: análise da produção brasileira 

Gisele Dantas (Mestranda em Psicologia Clínica e Cultura – UnB) 

Nome do/a Orientador/a: Valeska Zanello 

A depressão tem sido um dos modos de adoecimento mais frequentes no mundo 

ocidental (WHO, 2015). No entanto, a incidência apresenta-se diferente para homens e 

mulheres. Apesar da prevalente interpretação biomédica, a OMS (2001) tem adotado 

uma perspectiva sociocultural na compreensão da depressão e apontado o gênero como 

um fator determinante. O objetivo do presente trabalho foi o de investigar se e como as 

produções acadêmicas brasileiras tem estudado o tema da depressão pelo viés de 

gênero. Foi realizada a Revisão Sistemática da Literatura, publicada nos últimos 14 

anos, em duas plataformas científicas, SciELO e LILACS. Foram levantados 3.817 

resumos, classificados pelas temáticas e critérios preestabelecidos. Restaram 15 artigos, 

dos quais, 5 realizaram uma abordagem de gênero contemporânea (terceira onda). 

Deduz-se que a leitura da depressão em mulheres sob a perspectiva de gênero 

demonstra uma produção incipiente. PALAVRAS-CHAVE: depressão; gênero; 

mulheres. 

 

2. "A criminalização do aborto: o corpo da mulher visto como outro" 

Alice Becker Londero & Thais Bonato Gomes (Curso de Direito - Centro Universitário 

Franciscano – UNIFRA) 

Nome do/a Orientador/a: Priscila Cardoso Werner 

A pesquisa aborda a criminalização do aborto no ordenamento jurídico 

brasileiro. As raízes do silenciamento da mulher encontra respaldo na história patriarcal 

e na gênese das legislações. Diante desse retrospecto, serão analisadas garantias 

fundamentais previstas na Constituição da República Brasileira, as quais se contrapõem 

à tipificação da conduta do aborto. Questiona-se: Como a criminalização da conduta do 

aborto pode ser vista como uma forma de expressão do Direito Penal paternalista? Com 

o objetivo de responder tal indagação e seus desmembramentos (in)constitucionais, 

adotou-se o método de abordagem dedutivo e procedimento monográfico. O 

embasamento teórico permeará as discussões de Soraia Rosa Mendes e o conceito de 

“mulher como outro” de Simone de Beauvoir. Os resultados parciais da pesquisa 

apontam para o cerceamento da mulher sob seu corpo, reflexo de uma estrutura 

histórico-cultural de dominação masculina. PALAVRAS-CHAVE: Feminismo; Aborto; 

Criminologia. 
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3. O veado e a formiga: narrativas de crianças sobre estereótipos de gênero e 

violência na escola 

Amanda Sucupira Pedroza (Graduanda em Ciências Sociais/Antropologia na UnB) 

Nome do/a Orientador/a: Guilherme José da Silva e Sá 

Esta pesquisa explorou questões de gênero e diversidade em uma escola pública 

com crianças, destacando suas narrativas e reflexões. O trabalho foi realizado com uma 

turma de sexto ano do ensino fundamental, com oficinas nas quais foi feita uma 

mediação para a escuta das narrativas das crianças. As atividades foram desenvolvidas a 

partir de histórias da literatura infantil de forma a estimular as reflexões. Elas refletiam 

sobre suas experiências e expunham argumentos a favor de diversidade e de respeito. 

Mas seus relatos mostravam que, fora das oficinas, estavam em constante contato com 

relações sociais heteronormativas e homofóbicas. Isso ficou evidenciado em narrativas 

que relacionavam estereótipos de gênero e violência. PALAVRAS-CHAVE: 

Antropologia da criança; gênero; violência. 

 

4. Migração, violência doméstica e religiosidade: um estudo sobre a mulher 

brasileira em Portugal 

Beatriz de Sousa Neves (Graduanda em Psicologia da Religião na UCB) 

Nome do/a Orientador/a: Marta Helena de Freitas 

Em pesquisa financiada pelo CNPq, “Religiosidade do Imigrante: Saúde ou 

Sintoma?”, realizou-se entrevista com uma psicóloga de um Consulado Brasileiro em 

Portugal. No decorrer desta, emergiu, espontânea e recorrentemente, a questão da 

violência doméstica sofrida por mulheres brasileiras que vivem em Portugal. A partir 

disso, o presente trabalho investigou fatores que permeiam essa violência, verificando o 

papel da religiosidade neste processo. A análise da entrevista, contextualizada a partir 

de dados obtidos junto ao Consulado, permitiu verificar que a violência pode estar 

relacionada a uma visão estigmatizada da mulher brasileira e que a religiosidade desta 

pode tanto ajudá-la a superar a violência, não se deixando abater por ela, como também, 

em alguns casos, impossibilitá-la de agir. PALAVRAS-CHAVE: Migração; violência 

doméstica; religiosidade. 

 

5. Representações femininas nas obras de escritoras memorialistas do norte de 

Minas 

Brenda Cardoso de Sousa (Graduanda em História na UNIMONTES) 

Nome do/a Orientador/a: Cláudia de Jesus Maia 

A literatura por bastante tempo foi marcada pelo domínio da autoria e criação 

masculina, que era quem ditava o que poderia ser considerado bom ou não, para alguns 

como as mulheres significou que o que era escrito por eles estava fadado a exclusão, 

isso inclui a produção literária de escritoras do século XIX e início do XX.  Dessa forma 

o objetivo do trabalho consiste em analisar as mulheres são narradas e representadas em 

obras de escritoras memorialistas da região norte mineira. Selecionamos como fontes os 

seguintes livros “O Patrimonio Histórico de Montes Claros de Milene Coutinho 

Maurício,” “Montes Claros de ontem e hoje de Yvonne Silveira,” “Emboscada de 

bugres: Tiburtina e a revolução de 30 de Milene Coutinho Mauricio” e “Montes Claros 

era assim... de Ruth Tupinambá Graça”. Para análise utilizaremos os conceitos de 

gênero e de representação social. Pretendemos dessa maneira, romper os silêncios sobre 

as escritas femininas, dando vozes às escritoras nortemineiras e visibilidade às maneiras 

pelas quais elas percebem o mundo e a si mesmas. Apoio financeiro: FAPEMIG. 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; memória; gênero. 
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6. A representação do gênero feminino em Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo 

Camila Maria Moreno da Silva (Graduanda em Letras – Universidade de Brasília) 

Nome do/a Orientador/a: Pedro Mangará  

O presente trabalho discute a representação do gênero feminino na obra Ponciá 

Vicêncio, de Conceição Evaristo. O romance, com forte carga poética, conta a história 

da personagem que dá título ao livro: Ponciá e sua relação com o casamento e a 

maternidade enquanto destino natural às mulheres. Não é possível analisar a obra sem 

discutir a principal relação presente na história de opressão: a discriminação de gênero e 

étnico-racial. O artigo relaciona o conceito elaborado pela autora, escrivivência, para 

problematizar a temática apresentada em sua obra: o papel da mulher na sociedade, o 

racismo, a exclusão, a desigualdade social e a opressão a partir de uma crítica literária 

feminista. Para realizar a análise o presente artigo mobiliza as autoras Rita Shmidt e 

Virgínia Vasoncelos Leal. PALAVRAS-CHAVE: Gênero; escrivivência; crítica 

literária.  

 

7. O estupro como arma de guerra presente em conflitos do Oriente Médio (1990 – 

2015) 

Carolina Pereira Acypreste (Graduanda do curso de história da Universidade Estadual 

de Montes Claros) 

Nome do/a Orientador/a: Cláudia de Jesus Maia  

Em meio aos conflitos recentes envolvendo grupos radicais como Estado Islâmico e 

Boko Haram no mundo muçulmano, a população que vive nessas regiões de conflito 

sofre com a realidade cruel que estão envoltos. O estupro está sendo frequentemente 

utilizado nos conflitos religiosos e de limpeza étnica por vários motivos, entre eles 

humilhar a população, exercer controle ou apenas para satisfazer os soldados. Os 

resultados são devastadores. Este trabalho tem como objetivo analisar como o estupro se 

mantem como arma de guerra no Oriente médio. Em primeiro momento fizemos uma 

análise bibliográfica, depois utilizaremos artigos, jornais, sites, anúncios e publicações 

online de grupos radicais. Para análise são utilizados os conceitos de poder, gênero e 

violência de gênero. Apoio financeiro: FAPEMIG. PALAVRAS-CHAVE: estupro; 

arma de guerra; gênero. 

 

8. Violências contra a mulher: da busca pelo corpo ideal ao assédio sexual  

Caroline Santos Cirqueira (Graduada em Psicologia Clínica – Universidade Católica 

de Brasília) 

Nome do/a Orientador/a: Luciana da Silva Santos 

O presente trabalho trata-se de pesquisa qualitativa que objetivou compreender 

as vivências de assédio sexual em locais públicos sofridas por mulheres inseridas na 

cultura fitness. Foram realizadas quatro entrevistas com mulheres e os dados foram 

analisados a partir do método fenomenológico de investigação. Com as entrevistas foi 

possível identificar a desaprovação das mulheres   prática da “cultura fiu fiu”, além de 

compreender que elas procuram se esquivar destas situações e que há um silêncio 

presente em suas formas de lidar com estes episódios. Geralmente apresentam 

sentimentos negativos, como vergonha e impotência, e sentem-se em desacordo com o 

ideal de corpo imposto pela cultura e o mal-estar vivenciado nas ruas com a violência 

sofrida, silenciada e normatizada pela sociedade. PALAVRAS-CHAVE: Violência de 

gênero; Assédio sexual; Corpo feminino. 
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9. Análise jurisprudencial sobre o direito ao aborto legal no Brasil 

Eleonora Jotz Pacheco (Graduanda em Direito na Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos) 

Nome do/a Orientador/a: Taysa Schiocchet 

À despeito do amplo rol de direitos fundamentais adquiridos, mulheres e 

meninas têm seus direitos limitados à medida que enfrentam obstáculos para concretizá-

los. A partir de pesquisa bibliográfica interdisciplinar e análise jurisprudencial, busca-se 

verificar de que modo os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e adolescentes, 

sobretudo o direito ao aborto decorrente de estupro, são tratados pela jurisprudência. 

Encontrou-se 563 julgados do TJRS, STF e STJ, que abarcam aborto provocado na 

esfera criminal desde a promulgação da Constituição a agosto de 2016. Serão 

sistematizados dados quantitativos e qualitativos que dizem respeito, entre outros, ao 

perfil das gestantes que recorrem a métodos inseguros e insalubres, bem como aos 

argumentos discursivos acionados para julgar o aborto. PALAVRAS-CHAVE: Direito; 

Aborto; Adolescentes.  

 

10. O Senso Comum Dos Jurístas Na Produção De Decisões Judiciais E A 

Mitigação Dos Direitos Das Mulheres  
Emanuelly Ferreira da Costa Barbosa & Hellen Joyce de Freitas Costa (Graduandas 

no Curso de Direito da Universidade Federal do Piauí) 

Nome do/a Orientador/a: Andréia Marreiro Barbosa 

O presente trabalho procura – por meio da análise crítica de um caso penal que 

envolve o estupro de uma jovem menor de idade pelo se u avô – identificar como o 

senso comum dos juristas contribui para a mitigação dos direitos das mulheres, 

evidenciando que as decisões judiciais não são imparciais, uma vez que se observa que 

na sua produção perpassam fatores culturais, políticos, econômicos e de gênero. Tal 

artigo aborda o recorte acerca da posição secundarizada ocupada pelas mulheres e a 

caracterização dessa posição subalterna, posta por um sistema de dominação, legitimado 

pela redução do direito ao legalismo. Tal analise se faz com encadeamento das teorias 

de Wolkmer, Lyra Filho e Warat no que diz respeito, respectivamente, as categorias de 

pluralidade jurídica, direito a participação, direito como dominação e autonomia das 

sujeitas frente a esse sistema de dominação ilegítimo. PALAVRAS-CHAVE: 

Pluralismo Jurídico; Sistema Jurídico; Gênero. 

 

11. Atuação política das integrantes do Conselho Municipal da Mulher de 

Fortaleza/CE: trajetórias e desafios 

Giovanna Lima Santiago Carneiro (Graduanda em Serviço Social na Universidade 

Federal do Ceará – UFC) 

Nome do/a Orientador/a: Danyelle Nilin Gonçalves 

Desde a democracia grega até após a Revolução Francesa, as mulheres estiveram 

excluídas dos espaços públicos e dos processos políticos de decisão, sendo-lhes negado 

o direito de participação política. Dessa forma, a discussão em torno da separação entre 

público e privado e da divisão sexual do trabalho não pode ser realizada 

satisfatoriamente sem levar em conta a questão de gênero e a existência de obstáculos 

que dificultam a ocupação do espaço público pelas mulheres. Assim, pretende-se 

investigar a trajetória de vida das mulheres que compõem o Conselho Municipal da 

Mulher de Fortaleza/CE, buscando compreender a dinâmica entre suas atividades 

políticas e relações familiares e domésticas, bem como identificar os principais recursos 

de que lançam mão para atuar no espaço público. Para tanto, será utilizado material 
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obtido por meio da realização de entrevistas em profundidade, observação participante e 

pesquisa bibliográfica. PALAVRAS-CHAVE: Política; Gênero; Espaço Público. 

 

12. Visibilizando o invisível na comunicação: o machismo que dita [ocultamente] 

regras de como comunicar 

Isadora Resende Costa (Graduanda em Comunicação Social-Jornalismo – 

CUA/UFMT) & Valdeir Ribeiro de Jesus (Mestre em Ciência Jurídica – UENP, 

graduando em Comunicação Social-Jornalismo na CUA/UFMT) 

Nome do/a Orientador/a: Valdeir Ribeiro de Jesus 

A cultura machista e misógina impacta negativamente sobre a defesa de direitos 

das mulheres. Dez anos da vigência da Lei Maria da Penha e são alarmantes os índices 

de violência doméstica contra a mulher, apontados por sérios institutos de pesquisa. 

Afetados por esta cultura, os meios de comunicação contribuem com a invisibilidade, 

impunidade e naturalização da violência e do machismo quando noticiam de maneira 

errônea e controversa os fatos, até mesmo culpabilizando a mulher vítima, ou seja, a 

mulher migra da condição de vítima para autora ou de vítima pura para culpada pela 

violência sofrida. São analisados os meios de comunicação e a forma de reportar suas 

notícias, a mostrar atitudes negligentes diante da violência contra as mulheres e 

denunciar uma violência por parte da própria mídia. PALAVRAS-CHAVE: Mídia; 

Mulher; Naturalização da violência. 

 

13. Invisibilidades: Violências simbólicas em mulheres donas de casa 

Jhéssica Tavares de Jesus (Graduanda em Psicologia Clínica na UCB) 

Nome do/a Orientador/a: Luciana da Silva Santos 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa que visa compreender as possíveis 

experiências de violências simbólicas sofridas por mulheres donas de casa, tendo em 

vista aspectos de gênero e classe social. Realizou-se estudo de casos múltiplos, com 

quatro donas de casa, de diferentes perfis sócio-demográficos. Com a análise do 

discurso, a partir das entrevistas, verificou-se a invisibilidade do trabalho doméstico, a 

desqualificação de seu papel social, a relação patronal estabelecida com os esposos, a 

falta de poder em decorrência do trabalho socialmente “não-produtivo” e os inúmeros 

episódios de desvalorização por parte dos familiares. Foi possível perceber como o 

espaço doméstico pode se tornar um local de inúmeras violências, que são naturalizadas 

e geradoras de adoecimentos. PALAVRAS-CHAVE: Violência simbólica; Dona-de-

casa; Trabalho feminino. 

 

14. Contribuições de Pascale Molinier para a Psicodinâmica do trabalho feminino 

Daniele Fontoura Leal & Rebeca dos Santos Moreira (estudantes de Psicologia - UnB) 

Nome da Orientadora: Marina Maia 

Esta pesquisa tem como objetivo aprofundar-se nas contribuições das pesquisas 

de Pascale Molinier para a Psicodinâmica do Trabalho feminino, de maneira a significar 

a compreensão da relação entre trabalho e gênero. Pascale Molinier realizou suas 

investigações a partir do trabalho realizado por enfermeiras no cuidado de pacientes, e a 

partir daí observou que esse cuidar não repousa apenas na boa vontade ou na grandeza 

da alma, mas pressupõe condições organizacionais concretas. As suas investigações 

clínicas acerca das situações de trabalho de enfermagem levaram-na a questionar a 

relação entre feminilidade social e identidade sexual feminina. Ela afirma que a divisão 

sexual do trabalho dispõe as mulheres em condição de desvantagem em relação aos 

homens, pois o trabalho não é dado nas mesmas condições para um e outro, nem tão 

pouco a possibilidade de acesso é dada da mesma maneira para homens e mulheres. Isso 
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aponta para a necessidade de discussão sobre o trabalho e gênero, bem como para a 

ampliação de pesquisas sobre o tema dentro das diversas áreas de trabalho que alcance a 

maior diversidade de identidades femininas e classe social. Sendo assim, as 

contribuições de Pascale Molinier podem possibilitar, além do aprofundamento de 

questões relacionadas à Psicodinâmica do Trabalho e gênero, possibilita, também a 

ressignificação da realidade. PALAVRAS-CHAVE: Pascale Molinier; Psicodinâmica 

do Trabalho; gênero. 

 

15. Prisciliana Duarte de Almeida e o Feminismo  
Junia Samara Cardoso Oliveira (Montes Claros- UNIMONTES) 

Nome do/a Orientador/a: Cláudia de Jesus Maia 

Pesquisando escritos e ações de mulheres que fizeram a diferença durante o final 

do século XIX e a primeira metade do século XX, dentro do projeto mineiras 

insubmissas, chamou a atenção um debate surgido a respeito da pertinência ou não ao 

feminismo da fundadora da revista A mensageira, Prisciliana Duarte de Almeida. 

Partindo do pressuposto de que podemos considerar feministas mulheres que não se 

autodenominaram assim, mas que abriram caminho para conquistas femininas, essa 

pesquisa discuti a relação entre as concepções hegemônicas a respeito da mulher à 

época e o trabalho desenvolvido por Prisciliana na revista. Escritos de caráter 

declaradamente feminista ou não, que contribuiu para a construção de espaços mais 

abertos às mulheres. Para a realização desta pesquisa, utilizamos a categoria de Gênero, 

Análise do discurso e o conceito de representação. A revista A mensageira teve 

significativa importância na difusão dos primórdios do feminismo no Brasil. Apoio 

financeiro FAPEMIG. PALAVRAS-CHAVE: Feminismo; Mulher; Periódicos.  

 

16. Sobre a violência contra a mulher e o discurso religioso 
Laura Beatriz Araújo Santos (Graduanda em Direito na UFMT – Araguaia) 

Nome do/a Orientador/a: Valdeir Ribeiro de Jesus 

Como categorias para a análise de crimes contra a mulher apontam-se o discurso 

patriarcal e os dogmas religiosos, ao promover a desigualdade e naturalizar o machismo, 

cooperando, assim, para a impunidade da violência de gênero no Brasil, detentor de alto 

índice de violência. Comparada a realidade religiosa brasileira e a de outros países 

considerados fundamentalistas, com o objetivo de compor o cenário das mulheres na 

luta contra as ferramentas de controle e opressão feminina, analisa-se historicamente o 

impacto do feminismo sobre os estudos de religião e as práticas de resistência à 

situação, para, enfim, aprimorar os processos de investigação e julgamento de crimes 

contra a mulher, denunciando a existência de déficit na proteção dos direitos da mulher, 

mesmo na suposta laicidade estatal. PALAVRAS-CHAVE: Religião; Mulheres; 

Violência.   

 

17. Jornada de luta em defesa dos direitos das mulheres: uma estratégia de 

prevenção e combate a violência contra a mulher  
Leila Rodrigues Teles (Pós-Graduada em Psicologia Hospitalar e Gestão Estratégica 

de Pessoas) & Maria do Carmo Santos Lopes (Pós-Graduada em Política de 

Assistência Social) – Pio X 

Nome do/a Orientador/a: Itanamara Cavalcante Guedes: Pio X 

A pesquisa se caracteriza como exploratória qualitativa do tipo documental e 

bibliográfica tendo como objetivo analisar o movimento de mulheres no município de 

Nossa Senhora da Gloria/SE, buscando compreender as estratégias de mobilização, 

reivindicações, conquistas e desafios. Observamos que a principal estratégia de 
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mobilização e reivindicação promovida pelas mulheres é a organização da Jornada de 

Luta. A Jornada é realizada anualmente pelo sindicato dos servidores públicos 

municipal em parcerias com outros movimentos e órgãos públicos com o objetivo de 

promover espaços de reflexão sobre o debate de gênero e lutar pela construção de 

politicas públicas para as mulheres. Através da realização de palestras, oficinas e atos 

públicos vem conseguindo atingir seus objetivos, a exemplo da criação da 

Coordenadoria, do Conselho e do Fundo Municipal de Politicas para as Mulheres e da 

participação da comunidade em suas atividades. PALAVRAS-CHAVE: Movimento de 

Mulheres; Violência; Lutas.  

 

18. Ciberfeminismo e o combate à violência contra a mulher  

Letícia Mendes Paiva & Thassia Silva Carrijo (Psicologia Social – Universidade 

Federal de Goiás/Regional Jataí) 

Nome do/a Orientador/a: Tatiana Machiavelli Carmo Souza 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, Psicologia 

As redes sociais, na atualidade, constituem-se como novas formas de relações e 

facilitam a propagação da militância de movimentos sociais, como o feminismo. Desse 

modo, o presente estudo tem como principal objetivo investigar o papel de moderadoras 

de redes sociais frente ao contexto de VCM e, de forma secundária, conhecer a 

concepção de VCM, e os significados da militância do feminismo em moderadoras de 

páginas de redes sociais. Esta pesquisa se faz relevante pois as páginas no Facebook e 

os blogs feministas possibilitam a identificação do sujeito como feminista, permitindo 

discussões, assim como agindo no empoderamento e conscientização das mulheres e no 

combate à violência contra a mulher (VCM).  Inicialmente, foi feito um levantamento 

bibliográfico a respeito do tema e almeja-se realizar uma pesquisa de campo qualitativa, 

a qual terá amostra composta por dez participantes: moderadoras de páginas do 

Facebook e/ou de blogs feministas. Estas serão localizadas através de pesquisa prévia 

com as palavras-chave “feminismo” e “feminista” no Facebook e Google, 

respectivamente, e serão escolhidas as páginas que mais tiverem seguidores, de acordo 

com o mês de setembro de 2016. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas como 

instrumento de obtenção de dados, desenvolvidas via Skype. A análise de dados será 

feita por meio da análise qualitativa de conteúdo e os dados obtidos darão origem às 

seguintes categorias: 1- práticas pertinentes às moderadoras de redes sociais; 2- 

compreensão da constituição do movimento feminista; 3- concepções acerca da VCM; 

4- possíveis práticas de enfrentamento à VCM. Almeja-se conhecer as práticas 

pertinentes às moderadoras de redes sociais, compreender como se dá constituição do 

movimento feminista no ambiente virtual, além de investigar as concepções acerca da 

VCM e reconhecer as possíveis práticas de enfrentamento a esse fenômeno. Ademais, 

este estudo tem grande relevância, principalmente no que tange a Psicologia Social, pois 

poderá auxiliar na problematização das políticas públicas frente ao fenômeno da VCM e 

suas novas manifestações, assim como, a responsabilização da sociedade. PALAVRAS-

CHAVE: feminismo; gênero; violência. 

 

19. Literatura e realidade: A violência contra as mulheres na obra As meninas de 

Lygia Fagundes Telles (1973). 

Lorena de Souza Coutinho de Paula (Graduanda em História na UNIMONTES) 

Entende-se que a literatura é uma expressão artística do seu tempo, onde mostra 

significados e representações dadas por um autor inserido em um determinado contexto 

social e histórico, sendo que, deve-se analisar seu vínculo com a realidade social. Este 

trabalho busca então, entender a violência na obra de Lygia Fagundes Telles, As 
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meninas (1973), no período da ditadura civil- militar brasileira. Analisa-se aqui a 

violência sofrida pela mulher, utilizando três personagens, a mãezinha, Ana Clara e a 

sua mãe. Mesmo tendo idades e classes sociais distintas, as mulheres em questão sofrem 

agressões verbais, físicas e morais; dependendo dos seus parceiros e justificando para si 

essa relação de abuso. O corpus documental é composto de passagens do livro em que 

existem as relações de abuso. Tendo como base teórica Sindney Chalhoub, Sandra 

Pesavento, Denise Jodelet, Michelle Perrot e Joan Scott. PALAVRAS-CHAVE 

Violência; literatura; mulheres. 

 

20. A violência sem nome? O sem-lugar da empregada doméstica  

Maria Aparecida Garcia (Graduanda em Psicologia na Universidade Católica de 

Brasília) 

Nome do/a Orientador/a: Luciana da Silva Santos 

O presente trabalho buscou compreender as violências presentes no cotidiano de 

uma empregada doméstica que deixa seu lar, sua filha, sua história, para dedica-se aos 

cuidados da família e da casa de outra mulher. Nessa construção analisaram-se as 

narrativas e cenas propostas no filme “Que horas ela volta”. Através da análise do 

discurso das personagens envolvidas no longa foi possível perceber as desigualdades de 

classe e assimetrias de poder. Verificou-se a constituição das relações e desqualificação 

da subjetividade da empregada. A violência simbólica chega a ser explícita no acesso 

aos bens de consumo e aos espaços da residência em que a empregada mora mais não se 

apropria; e é internalizada por esta mulher que aceita e ressignifica este lugar, 

banalizando seus sentimentos e lugar serviçal que ocupa. PALAVRAS-CHAVE: 

Empregada doméstica; Violência de gênero; Violência simbólica. 

 

21. Gênero, sexualidade e violência na educação: a realidade do sudoeste goiano 

Maria Clara Assis Soares & Tatiana Machiavelli Carmo Souza (Psicologia Social – 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí) 

Nome do/a Orientador/a: Tatiana Machiavelli Carmo Souza  

Uma das estratégias para se pensar a educação de gênero e sexualidade é a 

prevenção da evasão escolar motivada por preconceito e discriminação à orientação 

sexual ou à identidade de gênero. Acredita-se que em virtude dos termos gênero e 

sexualidade serem tratados de forma genérica no Plano Nacional da Educação (PNE), a 

partir dos conceitos de equidade, respeito à diversidade e gestão democrática da 

educação, ainda há invisibilidade dessas discussões no contexto escolar. Diante disso, 

este trabalho tem como objetivo, investigar as concepções de professoras do Ensino 

Fundamental I, no Sudoeste Goiano, sobre as temáticas de gênero e sexualidade e as 

implicações na violência de gênero. Para isso será realizada uma pesquisa qualitativa, 

cuja amostra será composta por nove professoras de escolas públicas de período 

integral, que lecionam há mais de cinco anos no Ensino Fundamental I. O instrumento 

utilizado consistirá em entrevista semiestruturada, que será audiogravada e transcrita. A 

análise dos dados será realizada por meio de análise de conteúdo. Trata-se de projeto de 

pesquisa em desenvolvimento, portanto, espera-se entender de que forma as temáticas 

de gênero e sexualidade são contempladas pelas políticas públicas nacionais de 

educação e de que modo elas são significadas por professoras do Ensino Fundamental. 

PALAVRAS-CHAVE: Política Educacional; Violência de Gênero; Docentes. 
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22. O reconhecimento das necessidades em saúde das mulheres sob a percepção do 

movimento de mulheres no município de São Paulo 

Marcella Neiva Romero (Graduada em Enfermagem na Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo) 

Nome do/a Orientador/a: Maria Fernanda Terra 

O movimento feminista luta desde a década de 70 pelos direitos das mulheres, 

inclusive pelo direito à saúde. Desse modo, esse trabalho busca identificar se o 

movimento reconhece a efetivação da garantia dos direitos à saúde das mulheres na 

atenção básica. O método será a análise de conteúdo proposta por Bardin, das três 

entrevistas realizadas com feministas, membras da União de mulheres da cidade de SP, 

com o uso de questionário pré-estruturado. As entrevistas foram gravadas e serão 

transcritas. O projeto já foi apresentado à União de mulheres e aprovado pelo CEP da 

FCMSCSP. Como referencial teórico, utilizamos à proposição de Boaventura de Sousa 

Santos, que expõe sobre a participação social na consolidação de políticas públicas. 

PALAVRAS-CHAVE: feminismo; saúde; mulheres. 

 

23. Arquivos online e ensino de história das mulheres 

Mariah Sá Barreto Gama (bolsista ProIC no curso de História da Universidade de 

Brasília) 

Nome do/a Orientador/a: Susane Rodrigues de Oliveira 

Este pôster apresenta os resultados de uma pesquisa sobre fontes históricas para 

o ensino de história das mulheres, disponíveis em arquivos históricos brasileiros online. 

A partir do mapeamento dos acervos documentais disponíveis na internet, apresentamos 

também uma discussão sobre o uso destas fontes no ensino de história na Educação 

Básica. PALAVRAS-CHAVE: Arquivos online; ensino de história; história das 

mulheres; fontes históricas; relações de gênero; mulheres.  

 

24. Os mecanismos de repressão sexual e suas implicações na consolidação dos 

direitos sexuais e reprodutivos na adolescência feminina 

Helem Mara Rocha Martins (Graduada em Serviço Social pela Universidade Católica 

de Brasília) 

Nome do/a Orientador/a: Maria Valéria Duarte de Souza 

Este trabalho tem como proposta fornecer elementos para compreensão do 

processo que legitima a repressão sexual da mulher, problematizando a construção da 

sexualidade feminina na adolescência e as implicações da repressão sexual na 

consolidação dos direitos sexuais e reprodutivos nessa fase. A fim de abarcar o objetivo 

proposto, os autores e autoras utilizados para dar base à fundamentação teórica sobre o 

assunto foram: Foucault (1978, 1984, 1999), Heilborn (2002, 2006) e Ávila (2003). 

Tratou-se de um estudo exploratório, bibliográfico e de natureza qualitativa. Concluiu-

se com o decorrer deste estudo que a repressão sexual imposta à sexualidade feminina é 

um entrave para a consolidação da equidade entre os gêneros, além de impedir que as 

políticas públicas destinadas aos adolescentes atuem sobre esse tema de modo a 

contribuir para a autonomia feminina e ratificar os direitos sexuais e reprodutivos na 

adolescência. PALAVRAS-CHAVE: sexualidade; adolescência; mulher. 
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25. Sororidade e empatia: histórias das jornadas de mulheres como forma de 

visibilidade 

Aline Fonseca de Andrade & Erica Batista da Silva (Graduandas em Letras 

Português/UnB) 

Nome do/a Orientador/a: Rogério da Silva Lima 

Cada mulher vive sua própria jornada nesse mundo, uma jornada cheia de 

desafios cotidianos e parte desses desafios está também na condição do “ser mulher” em 

uma sociedade ainda repleta de preconceito e discriminação. Nesta comunicação 

mostraremos o blog “A odisseia de cada uma de nós”, criado durante a disciplina 

“Introdução   Teoria Literária e Literatura” para dar visibilidade  s histórias e odisseias 

de mulheres comuns. O objetivo é mostrar que cada mulher é também sujeito da história 

e por meio de sua própria história ajuda a construir empatia e sororidade. PALAVRAS-

CHAVE: Mulher; histórias; blog. 

 

 

 

Quinta-feira - dia 10/11/16 

A partir das 10h no hall de entrada da FINATEC 
 

1.  AÇÃO POÉTICA: Espaço de materialização artística e resistência de mulheres  
Mirella da Silva Luz Couto (Estudante de Letras – Universidade Federal de Mato 

Grosso/CUA) 

Nome do/a Orientador/a: Águeda Aparecida da Cruz Borges 

O Projeto de Ação Poética, desenvolvido na disciplina: Diálogo Interartes/Letras, 

UFMT/CUA-2016 teve o objetivo de promover o diálogo entre artes e sujeitos. A arte é 

uma atividade humana que liga diversas manifestações e está conceituada na estética de 

uma obra, seja ela qual for. Uma pergunta nos moveu: onde cabe a poesia? A reposta 

pode estar em qualquer espaço, e pode ser motivo para fazer alguém parar, pensar, 

questionar ou se emocionar. Para efetivar a Ação, elencamos pontos tocantes ao 

objetivo como: abrir campos para experimentação e liberdade de expressão; provocar as 

pessoas para uma reflexão acerca de ações cotidianas automatizadas; estampar nas 

paredes do Bloco I, imagens de resistência de mulheres diversas, como convite a 

imaginação. O Projeto suscitou polêmicas. PALAVRAS-CHAVE: Diálogo Interartes; 

Ação Poética; Resistência. 

 

2. Isto não é coisa de menina/menino! A construção de Gênero no discurso de 

crianças do ensino fundamental  

Phillip João Antonio Brasil dos Santos (Grupo de Estudos Socioculturais e Pesquisa em 

Educação Física GESPEF/UNIEURO, licenciando em Educação Física na UNIEURO) 

Nome do/a Orientador/a: Paula Viviane Chiés 

Aos três anos de idade, as crianças já possuem uma capacidade definida de 

atribuir rótulos de gênero, tanto a si, como aos outros, demonstrando preferência por 

brincar com grupos do mesmo sexo, o que se mantém até boa parte do ensino 

fundamental, apesar de a maioria das crianças também participar de grupos mistos. O 

objetivo do estudo foi analisar a construção de gênero expressa no discurso de crianças 

do ensino fundamental, para tanto foram realizadas oito sessões de Observação 

Sistemática nos intervalos entre as aulas de uma turma de 9º. ano (ensino fundamental 

II) de uma escola pública de Luziânia (GO). Através de resultados parciais infere-se que 

grupos com percentual maior de meninas, elas evidenciam em suas falas que as 
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atividades devem ser adequadas ao “jeito frágil de meninas”. PALAVRAS-CHAVE: 

Gênero; Ensino Fundamental; Discurso. 

 

3. Um testemunho da violência contra a mulher na Literatura amazônica – 

Ferreira de Castro e o romance “A Selva”. 

Rebeka da Silva Aguiar (Doutoranda em Letras na Universidade de Brasília) & Joanna 

da Silva (Professora na Universidade Federal do Amazonas-UFAM). 

Nome do/a Orientador/a: Joanna da Silva 

O romance “A Selva” (1930), de autoria do escritor português José Maria 

Ferreira de Castro, além de contribuir na criação e consolidação de uma tradição 

literária na Amazônia, é uma obra de grande representatividade do período áureo do 

ciclo da borracha na região (final do séc. XIX e início do séc. XX). Obra de pendor 

Realista/Naturalista, ocupa lugar de destaque entre os que buscaram utilizar a Literatura 

como veículo de denúncia do sofrimento de uma sociedade miserável e degradante que 

vivia presa no interior da floresta, submetida a um sistema exploratório do trabalho 

escravo, além de tematizar também a violência praticada contra a mulher nos seringais, 

cuja escassez da presença feminina naquele lugar provocava mudanças 

comportamentais entre os homens, levando-os a disputas sangrentas por esse “objeto” 

tão cobiçado, e também à prática de atos cruéis e violentos contra a própria mulher, 

aspectos estes muito bem representados na obra “A Selva”. PALAVRAS-CHAVE: 

Mulher; Violência; Literatura amazônica. 

 

4. “As diretrizes e Princípios dos Direitos Previsto nas Política de Gênero no 

Brasil”   

Renata Priscila Oliveira Fonseca (Graduanda em Ciências Sociais Aplicadas na 

Universidade de Brasília) 

Nome do/a Orientador/a: Ivanete Salete Boschetti 

A pesquisa intitulada “As Diretrizes e Princípios dos Direitos Previstos nas 

Políticas de Gênero no Brasil” dedicou-se a analisar quais as principais tendências das 

politicas destinadas às mulheres no Brasil cujo responsável por sua implementação é a 

Secretária de Políticas para as Mulheres- SPM.  Coube a está pesquisa, analisar, 

qualificar e avaliar os direitos previstos e assegurados na política, além de mapear os 

programas, ações e objetivos dos PPA‟s – Planos Pluri Anuais dos anos (2004-2007, 

2008-2011 e 2012-2015) dos respectivos governos, 1º e 2º mandato do Lula e 1º 

mandato da Dilma sendo este um instrumento previsto no art. 165 da Constituição 

Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, por meio dele, é declarado o 

conjunto das políticas públicas do governo. PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Política 

Social; Direitos.  

 

5. Significações sociais e constituição do sujeito em textos acadêmicos sobre 

identidade e gênero 

Skarllethy Orhana Da Silva Valim (Estudante de Letras na UFMT/CUA) 

Nome do/a Orientador/a: Águeda Aparecida da Cruz Borges 

Este projeto de Iniciação Científica, consiste em investigar o conceito de gênero 

em trabalhos acadêmicos, de estudantes de vários cursos, do Campus Universitário do 

Araguaia/UFMT, levando em conta a emergência da discussão sobre o tema. 

Tomaremos como base teórica a História das Ideias Linguísticas e a Análise de 

Discurso – França/Brasil. Pensamos que da percepção do “outro”, como diferente, nasce 

a consciência identitária, ou seja, o sujeito é o que não é o Outro. Por ser assim, 

pretendemos contribuir para a construção de um arquivo teórico, analisando o “corpus”, 
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a ser recortado, a partir do conceito referido, como se constituem a heterogeneidade das 

identidades de gênero, e até que ponto a rejeição e/ou aceitação se tornam inflexíveis na 

materialidade da produção de textos na academia. PALAVRAS-CHAVE: Discurso; 

Gênero; Texto acadêmico. 

 

6. Caça às bruxas contemporânea: A violência da intolerância   

Susan Sanae Tsugami (Graduanda em Psicologia na UCB) 

Nome do/a Orientador/a: Luciana da Silva Santos 

A bruxaria foi/é vista por muitos como uma prática relacionada a questões 

negativas, demoníacas e, não por acaso, às mulheres. Este trabalho buscou compreender 

se e como essas representações afetam as experiências de praticantes da bruxaria na 

atualidade. Foram realizadas entrevistas com duas bruxas e analisadas a partir do 

método fenomenológico de pesquisa. Em seus relatos foi percebido que há 

incompreensão por parte dos próprios familiares; que há preconceito em diversos 

contextos sociais; e, inclusive exclusão em ambiente de trabalho e em demais espaços 

da sociedade, até mesmo em parques onde se realizavam os ritos pagãos. Avalia-se que 

a herança cultural da inquisição permanece presente, marginalizando e provocando 

diversas formas de violência contra a mulher praticante da bruxaria. PALAVRAS-

CHAVE: Bruxaria; Intolerância religiosa; religiosidade. 

 

7. “Não era amor era cilada”: a romantização da violência contra a mulher 

analisada através de crimes passionais 
Thaís Chaves Brazil Barbosa (Graduanda em Direito na UFMT-Araguaia) 

Nome do/a Orientador/a: Valdeir Ribeiro de Jesus 

A cultura da romantização da violência contra a mulher reflete nos casos 

enquadrados como “crimes passionais”, atenuando a pena jurídica e social do agressor. 

Através do método hipotético dedutivo e do estudo dos casos de crimes passionais mais 

famosos do país, comprova-se que diversos casos com decisão atenuada, deveriam ser 

agravados pelo gênero e violência doméstica e aqui o paradoxal na sociedade brasileira: 

avanços com a estruturação do crime de homicídio qualificado na figura típica do 

“Feminicídio” e nas políticas públicas da “Lei Maria da Penha”, por um lado; e, reforço 

cultural ao machismo, via romantização, por outro. Conclui-se que o patriarcado traz 

imensuráveis prejuízos à defesa de direitos das mulheres e ao judiciário brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Crime passional; Machismo; Violência de gênero. 

 

8. Implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a 

mulher no sudoeste goiano. 

Thassia Silva Carrijo & Letícia Mendes Paiva (Graduandas em Psicologia Social na 

UFG/Jataí) 

Nome do/a Orientador/a: Tatiana Machiavelli Carmo Souza 

A violência contra a mulher (VCM) é um tema que tem sido amplamente 

discutido em virtude dos altos índices que assolam a realidade brasileira. A 

problemática advém de um contexto opressor e patriarcal, no qual os homens são 

detentores do poder, enquanto as mulheres são submissas a eles. Levando em 

consideração a gravidade da situação e após anos de militância feminina, o estado 

brasileiro desenvolveu políticas públicas específicas para o enfrentamento da VCM. 

Com o intuito de erradicar a violência, foi implementada a Lei Maria da Penha, que 

trouxe diversos avanços à luta feminista, sua efetivação, porém, ocorre lentamente. O 

estudo tem como objetivo investigar a implementação das políticas públicas de 

acolhimento às mulheres em contexto de violência, no âmbito da assistência social, nos 
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municípios de Jataí e Mineiros/GO. Inicialmente foi feito um levantamento 

bibliográfico e almeja-se a realização de uma pesquisa de campo, com epistemologia 

qualitativa. O instrumento utilizado será a entrevista semiestruturada. A amostra será 

composta por dez participantes, sendo cinco profissionais (psicólogos e assistentes 

sociais) dos CRAS/CREAS de Mineiros/GO e cinco profissionais destas mesmas 

instituições de Jataí/GO. Como critérios de inclusão, optou-se pela participação de 

sujeitos maiores de dezoito anos e com minimamente um ano de atuação na assistência 

social. Após as entrevistas, será realizada a transcrição do material na íntegra. 

Posteriormente, se iniciará o processo de análise de conteúdo com a construção de 

categorias. A pesquisa pretende realizar um aprofundamento no estudo da Lei Maria da 

Penha com o intuito de obter informações acerca de sua efetivação no que tange ao 

acolhimento das mulheres em situação de violência.  Além disso, propõe-se a 

investigação sobre a existência ou não de políticas públicas de enfrentamento à VCM 

nas cidades do interior do estado de Goiás e caso não existam, investigar como estas 

mulheres vem sendo atendidas na assistência social, além de investigar o papel do 

profissional de Psicologia neste atendimento.  A partir do levantamento bibliográfico 

verificaram-se dificuldades na implementação de políticas públicas específicas para o 

enfrentamento à violência contra a mulher, mesmo que o desenvolvimento destas tenha 

ocorrido há bastante tempo que a maioria das políticas de acolhimento às mulheres 

ainda se localiza nas capitais dos estados, enquanto o interior esbarra na escassez de 

mecanismos de enfrentamento à VCM. Foi possível visualizar os desafios vivenciados 

pelo psicólogo na assistência social, levando em consideração a realidade dos órgãos 

públicos brasileiros, que enfrentam falta de funcionários e espaço físico, dentre outros 

empecilhos. PALAVRAS-CHAVE: Mulher; políticas; violência. 

 

9. O Imaginário De Mulher Brasileira Em Propagandas Virtuais 

Thiara Cristina Valéria de Oliveira (Estudante de Letras na UFMT/CUA-Letras) 

Nome do/a Orientador/a: Águeda Aparecida da Cruz Borges 

           O objetivo deste Projeto de Pesquisa de Iniciação Cientifica, visa compreender o 

funcionamento discursivo de propagandas e publicidades que circulam em redes virtuais 

(“corpus” em construção), em relação   construção da imagem de mulher.  A mídia tem 

um papel relevante na formação das pessoas, sendo um   aparelho ideológico muito 

eficaz da atualidade. Sendo assim, as várias mídias podem ser tanto aliadas quanto 

contrárias para a luta da Mulher brasileira. Então, é importante que as mulheres tenham 

consciência do real objetivo e valores inscritos nas propagandas que as envolvem.  

Tomamos como ferramenta teórica conceitos da Análise de Discurso de linha francesa 

desenvolvida por Pêcheux a partir de 1969, na França, e ampliada por Orlandi e 

colaboradores, no Brasil, nas últimas três décadas. PALAVRAS-CHAVE: Discurso; 

Mulher; Propaganda/publicidade. 

 

10. Violência doméstica: o perfil socioeconômico dos agressores e vítimas na 

Comarca da Barra do Garças – MT  

Ana Julia dos Santos Rocha (estudante na Faculdade Cathedral – Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia – FACISA) 

Nome do/a Orientador/a: Gisele Silva Lira de Resende  

Por muito, a mulher vem sendo oprimida por conceitos machistas de uma 

sociedade que cultua a dominação masculina, em que agressão e violência é ignorada ou 

até incentivada como forma de controle. A partir da criação da Lei 11.340/2006 

incontáveis casos de violência doméstica emergiram do interior das casas brasileiras. 

Diante disso, este trabalho procurou traçar um perfil socioeconômico dos agressores e 
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vítimas dos casos de violência doméstica ocorridos na Comarca de Barra do Garças, a 

partir da análise de novecentos e trinta e três Inquéritos Policiais datados de janeiro de 

2013 a junho de 2015, com a finalidade de conduzir a reflexões concretas sobre a 

situação e posição da mulher na sociedade e dias atuais, avaliando as possíveis causas e 

sugestões de resolução da problemática. PALAVRAS-CHAVE: Violência; Mulher; 

Perfil.  

 

11. Violência doméstica: a aplicabilidade e eficácia das medidas protetivas, como 

instrumento de prevenção e combate à reincidência, na Comarca de Barra do 

Garças-MT  

Claudivina Campos Vasconcelos (Graduanda em Direito na Faculdades de Ciências 

Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia)  

Nome do/a Orientador/a: Gisele Silva Lira Resende 

Pesquisa que objetivou verificar a aplicabilidade e eficácia das Medidas 

Protetivas de Urgência, como instrumento de prevenção e combate à reincidência, na 

Comarca de Barra do Garças-MT. Baseou-se em pesquisas bibliográficas e de campo 

realizadas na Delegacia de Defesa da Mulher, por meio análise de Inquéritos Policiais, 

instaurados no período entre 2013 a 2015. Apesar de avanços sócio culturais e jurídicos 

conquistados pela mulher ao longo da história, esta, ainda, vive sob resquícios de um 

modelo machista, em que homens utilizam violência psicológica ou física para se impor 

a coloca em papel de submissão. Conclui-se que há que se responsabilizar os agressores, 

de forma mais eficaz (efeito punitivo), assim como, prover amparo qualificado 

psicológico para que não voltem a reincidir (efeito pedagógico). PALAVRAS-CHAVE: 

Violência contra Mulher; Medidas Protetivas; Reincidência. 

 

12. Bullying, gênero e autoexclusão: a busca de novas práticas para o combate ao 

preconceito nas aulas de Educação Física 

Douglas Miranda De França (Grupo de Estudos Socioculturais e Pesquisa em 

Educação Física GESPEF –UNIEURO, Licenciando em Educação Física na 

UNIEURO) 

Nome do/a Orientador/a: Paula Viviane Chiés 

Nas aulas de Educação Física podem ser identificadas situações de bullying por 

questões de gênero e falta de habilidade físico-esportiva. O objetivo do estudo foi 

analisar a influência do bullying na autoexclusão de meninos e meninas das aulas de 

Educação Física. Foram aplicados questionários a uma amostra de 50 alunos (25 

meninos e 25 meninas) do ensino médio de uma escola pública – Brazlândia/DF, 

indagando-os sobre suas experiências junto às práticas esportivas. Os(as) 

professores(as) das turmas também passaram por entrevistas (semiestruturadas), sendo 

questionados de suas percepções perante situações de bullying nas aulas e suas posturas 

neste contexto. Resultados parciais indicaram a dificuldade de identificação dos 

professores das relações entre a autoexclusão e o bullying. PALAVRAS-CHAVE: 

Gênero; Bullying; Autoexclusão. 

 

13. Como vemos os professores de Educação Física? Um olhar a partir da lente do 

gênero 

Edson Alves Pereira (Estudante de Educação Física. Membro GESPEF-UNIEURO) 

Nome do/a Orientador/a: Paula Viviane Chiés 

Meninos e meninas nem sempre reagem da mesma forma à intervenção docente, 

e um exemplo reside no fato de que meninos desobedecem mais a normas escolares e a 
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solicitações docentes do que meninas. Perante este contexto, o objetivo do estudo foi 

analisar a influência do gênero na caracterização de professores e professoras de 

Educação Física a partir da percepção de alunas e alunos. Foram aplicados questionários 

para uma amostra (50 ♂ e 50 ♀) de alunos/alunas do primeiro ano do ensino médio de 

três escolas do entorno do DF. Resultados parciais indicaram uma relação de adjetivos 

diferenciados por gênero nas indicações dos alunos, os professores receberam com 

maior frequência as qualificações de “rígido e eficiente”, enquanto as mulheres 

receberam os termos “compreensiva, atenciosa e bonita”. PALAVRAS-CHAVE: 

Gênero; Educação Física; Docência. 

 

14. Representações de gênero na literatura memorialista do norte de Minas  

Edson Carlos Ribeiro Silva (Graduando em História na UNIMONTES) 

Nome do/a Orientador/a: Cláudia de Jesus Maia 

Embora a historiografia tenha produzido grande número de estudos sobre a 

história das mulheres e das relações de gênero no Brasil, ainda persistem grandes 

silêncios e lacunas sobre estas temáticas. Em Minas Gerais a maior parte dos estudos 

realizados sobre elas tenderam a privilegiar os séculos XVIII e XIX e as localidades em 

que prevaleceram atividades econômicas ligadas à mineração. Ainda são raros os 

estudos sobre estas temáticas no sertão nortemineiro, por isso ainda sabemos muito 

pouco sobre as mulheres e as construções de gênero nessa região. Diante disso, 

buscamos nessa pesquisa analisar a construção de representações de gênero no norte de 

Minas na primeira metade do século XX, enfatizando a construção de atributos 

femininos na família, no casamento e em espaços sociais. Para a apresentação, 

restringimos a análise à literatura memorialística. Utilizamos o conceito de gênero, 

poder e representação. Bolsista PROBIC/FAPEMIG; Apoio financeiro: FAPEMIG. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Mulheres; Norte de Minas. 

 

15. ALL BY MY SELF: O significado da solidão na vida das mulheres 

Érica Nunes Cavalcante e Silva (Graduada em Psicologia pelo UniCEUB) 

Nome do/a Orientador/a: Valeska Zanello 

O artigo que será exposto no pôster faz uma análise sobre o significado da 

solidão na vida das mulheres a partir de uma leitura crítica de gênero. Partindo da fala 

de duas mulheres em sua vivência com a solidão, desde a infância até a fase adulta. A 

solidão feminina é um assunto importante para a psicologia, pois a subjetividade da 

mulher tem sido historicamente construída na relação com outros, especialmente no 

lugar de mãe-esposa - termo cunhado por Lagarde (1990). O que gera barreiras 

invisíveis no contato das mulheres consigo mesmas e muitas vezes as coloca em 

situação de vulnerabilidade emocional e social. A pesquisa contou com a participação 

de uma mulher negra, portanto também são contempladas nesta pesquisa as peculiares 

da solidão da mulher negra por uma visão interseccional, que contempla tanto as 

questões de gênero quanto raciais e sociais na análise da relação dessa mulher com a 

solidão. A pesquisa também busca entender o poder subversivo e empoderador da 

solidão se vivida de forma emancipadora na vida das mulheres. PALAVRAS-CHAVE: 

Solidão; Mulheres; autonomia. 

 

16. Violência Estrutural Contra Mulher Negra  
Hendy Rezende Assunção & Lara Evelyn Silva (Estudantes de Direito UFMT/Araguaia) 

Nome do/a Orientador/a: Valdeir Ribeiro de Jesus 

A inferiorização da mulher negra no mercado de trabalho atualmente é resultado 

da escravidão e da ausência de estruturação social pós-abolicionista. A pesquisa em 
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andamento aponta as relações de poder entre gêneros, classes e raças e evidência uma 

pirâmide social que desfavorece a mulher negra e pobre, uma vez que ela assume por 

sucessão o ambiente doméstico rejeitado pela mulher branca pós movimentos de 

equidade de gênero. A metodologia de pesquisa se dá através de revisões bibliográficas 

de estudos de raça e Direito do Trabalho. O resultado parcial indica que a legislação 

trabalhista não protege essa parcela da sociedade de condições de trabalhos insalubres, 

sendo necessárias políticas públicas que impeçam a perpetuação dessa subjugação 

econômica, racial e de gênero. PALAVRAS-CHAVE: Estruturação social; Mulher 

negra; Direito do Trabalho. 

 

17. Educação infantil, emoção e gênero: relações interpessoais e a ideologia da 

masculinidade e feminilidade  

Jayme Rocha De Jesus (Grupo de Estudos Socioculturais e Pesquisa em Educação 

Física GESPEF – UNIEURO, licenciando em Educação Física (UNIEURO) 

Nome do/a Orientador/a: Paula Viviane Chiés 

Sejam explicitamente representados nas concepções da emoção ou transmitidos 

de modo mais sutil por outra via, os padrões de emoção definem o que seja ser 

masculino e ser feminino. O objetivo do estudo foi avaliar as crenças sobre as relações 

de gênero e emoção na educação infantil. Foram realizadas oito sessões de Observação 

Sistemática em uma turma de educação infantil em momentos livres de uma escola 

pública de Santa Maria-DF. Também o estudo desenvolveu entrevistas com a professora 

da turma, com o intento de analisar sua postura perante as questões de gênero. 

Resultados parciais indicaram que há nas relações interpessoais infantis um modelo de 

comportamento previamente estabelecido do que é masculino e feminino, sendo 

reforçado pela professora e reproduzido entre as crianças. PALAVRAS-CHAVE: 

Gênero; Emoção; Educação Infantil. 

 

18. Violência simbólica e sexismo na escola  
Ruth Damares Miranda Alves & Antonia da Silva Amarante (Estudantes do curso de 

Pedagogia no Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos)  

Nome do/a Orientador/a: Thelma Maria de Moura Bérgamo 

No presente trabalho as práticas androcêntricas no meio escolar são pensadas a 

partir de uma pesquisa teórica que assume como primordial o conceito de violência 

simbólica elaborado pelo sociólogo francês Pierre Boudieu. Recorrendo às análises de 

Montserrat Moreno, discute a forma como o sexismo é arbitrariamente naturalizado na 

escola, contribuindo para a formação de modelos que separam e ratificam os papéis 

sexuais socialmente aceitos e impõem os valores culturais dominantes, 

reconhecidamente falocêntricos, por meio do arbitrário cultural. Esse processo de 

subjugação da mulher na educação seja pela linguística, simbolismo histórico, religioso, 

representação política que devem ser analisados de forma crítica contribuindo para sua 

superação. PALAVRAS-CHAVE: Feminismo; Violência Simbólica; Educação.  

 

19. Indicadores sociais de violência sexual contra meninas, no município de Barra 

do Garça: do silenciamento ao enfrentamento 

Maria Paula Silva de Souza Lima (Estudante do curso de Pedagogia da Faculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia/MT) 

Nome do/a Orientador/a: Gisele Silva Lira de Resende 

 Pesquisa que tem como objetivo analisar o perfil socioeconômico de agressores 

que comentem abuso sexual contra meninas, de até 16 anos de idade, em Barra do 

Garça (MT). Trata-se de estudo exploratório, alicerçado em pesquisa bibliográfica e de 
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campo, realizada na Delegacia de Defesa da Mulher, por meio de análise de inquéritos 

instaurados, entre os anos de 2011 a 2015. A violência sexual é um fenômeno que 

possui raízes históricas. Com a evolução social a legislação forneceu proteção às 

crianças e adolescentes. Todavia, esta violência, ainda hoje, permanece velada, pois as 

vítimas, por medo, não levam o caso às autoridades. Logo, suportam esse sofrimento, 

que pode gerar danos psicológicos, de grande proporção, por toda a vida. Constatou-se 

que no município supracitado, os índices se mostram alarmantes e vem aumentando 

significativamente. Conclui-se ser necessário políticas públicas mais profícuas, bem 

como uma legislação mais rígida. PALAVRAS-CHAVE: abuso sexual; meninas; 

políticas públicas. 

 

20. Rede de Proteção à Mulher: também eles por elas (HeForShe) – Relato de 

trocas e experiências 

Valdeir Ribeiro De Jesus (Direito/Campus Universitário do Araguaia/Universidade 

Federal de Mato Grosso) & Vanessa Aparecida de Oliveira Pereira (Psicóloga/UEL, 

graduanda em Educação Física CUA/UFMT) 

Nome do/a Orientador/a: Valdeir Ribeiro de Jesus 

A partir da proposta de ação da ONU-Mulheres, a intervenção do Projeto de 

Extensão do Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, como 

Instituição integrante de uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher na 

Comarca de Barra do Garças/MT, se reformula para juntamente com as mulheres, 

constituir homens e meninos, na defesa de direitos das mulheres (HeForShe). Objetiva 

subsidiar pesquisas para reordenação de ações extensionistas. A relação Universidade-

comunidade viabiliza conhecimento de locus e intervenção regrada e respeitosa. 

Contempla ações de prevenção, pesquisa e capacitação no tocante à temática de gênero, 

violência e políticas públicas de implantação e implementação de direitos humanos das 

mulheres, via militância social acadêmica, de cunho emancipatório. PALAVRAS-

CHAVE: Mulher; Rede de Proteção; Violência Doméstica. 

 

21. Produção de significados em transição: interpretações de empregadas e patroas 

sobre o trabalho doméstico  

Rômulo Ataides França (Pesquisador do Grupo de Pesquisa Pensamento e Cultura 

(DGP/CNPq), graduação em Psicologia na Universidade de Brasília) 

Nome do/a Orientador/a: Silviane Bonaccorsi Barbato 

Períodos de transição desencadeados pela introdução de novidades sócio-

culturais, como uma nova política pública ou Lei, promovem processos de 

convencionalização (Bartlett, 1977), exigindo da pesquisa psicológica uma abordagem 

metodológica sensível às mudanças em contextos particulares. Opresente trabalho 

investiga um desses períodos de mudança: a promulgação da Emenda Constitucional n° 

72 que configurou uma conquista no âmbito dos direitos trabalhistas das/dos 

empregadas/os domésticas/os, regulamentada pelaLei Complementar nº 150, de 1º de 

junho de 2015. Foram realizadas 4 entrevistas semi-estruturadas com duas duplas de 

patroas e empregadas domésticas nas semanas seguintes a essa promulgação. Buscou-se 

entender o longo processo do trabalho doméstico, majoritariamente negro e feminino, 

que remonta ao trabalho escravo no Brasil e desemboca no atual trabalho doméstico, 

ainda majoritariamente negro e feminino, por meio de convencionalizações da cultura 

ao longo do tempo. As entrevistas foram submetidas à análise dialógica temática para 

identificação da construção de significados nas narrativas e por análise pragmática do 

discurso para a identificação de posicionamentos que mediam as relações das patroas 

com as empregadas domésticas. Para a compreensão dos processos de mudança no 
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trabalho doméstico e de cuidados no Brasil, é necessário desnaturalizar a colonização 

das mulheres no espaço privado e a obrigatoriedade das mulheres de proverem esse 

trabalho, ou elas mesmas, ou com a delegação para outras mulheres. PALAVRAS-

CHAVE: Mulheres; Trabalho doméstico; Significados. 

 

22. Reflexões sobre o gênero nas políticas públicas de esporte: os Centros 

Olímpicos no Distrito Federal 

Rogério Gomes dos Santos (Grupo de Estudos Socioculturais e Pesquisa em Educação 

Física GESPEF/UNIEURO, licenciando em Educação Física na UNIEURO) 

Nome do/a Orientador/a: Paula Viviane Chiés 

O gênero é uma categoria analítica relacional, empregada como uma construção 

social que interfere no desenvolvimento de práticas esportivas para homens e mulheres. 

O objetivo do estudo foi investigar o gênero nas políticas públicas de Esporte, 

especificamente na caracterização e implantação de práticas nos Centros Olímpicos 

(CO) do DF. Foi aplicado um questionário a uma amostra de 30 alunos (15 ♂ e 15 ♀) 

de faixa etária entre 25 a 40 anos, matriculados nos CO do Setor O e P Norte do DF. Os 

participantes do estudo relataram que as práticas esportivas nos CO são estimuladas 

para ambos os sexos, sendo livres nas escolhas das atividades, mas ainda identificam, de 

maneira estereotipada, determinadas práticas como masculinas e outras como femininas. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero; Centros Olímpicos; Esporte. 

 

23. Exercício de direitos sexuais e reprodutivos por mulheres e adolescentes no 

Brasil: análise e concretização pela via da pesquisa empírica e das práticas 

extensionistas 

Fernanda Maria Grasselli Freitas (Graduanda em Direito - UNISINOS) 

Nome do/a Orientador/a: Taysa Schiocchet 

Assunto controverso, o direito ao aborto é o tema desse trabalho. A partir do 

referencial teórico discursivo e biopolítico foucaultiano, dos direitos humanos das 

mulheres, e especificamente, dos direitos sexuais e reprodutivos, o objetivo da pesquisa 

é analisar os elementos discursivos acerca do acesso à interrupção da gestação 

decorrente de estupro. A justificativa se apoia em dados que indicam a existência de 

obstáculos à concretização desse direito. Apoiada em metodologia de pesquisa empírica, 

realizou-se observações e entrevistas com atores sociais importantes à (não) 

concretização desse direito, nos campos jurídico, sanitário e parlamentar. Como 

resultados parciais tem-se o mapeamento das instituições gaúchas ligadas à 

concretização do aborto legal, realização da pesquisa empírica e análise preliminar dos 

dados, os quais indicam discursos que perpetuam a ideia de poder sobre os corpos 

femininos e anulam direitos. PALAVRAS-CHAVE: direitos sexuais e reprodutivos; 

aborto legal; discursos. 

 

24. Florbela espanca e a poesia como proposta de empoderamento feminino 

Bruna Araújo Pinto & Sarah Cunha Lino Mariano (Estudantes de Literatura no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - Campus Palmas) 

Nome do/a Orientador/a: Fernanda Silva Neves 

Florbela Espanca se insere na poesia portuguesa como uma das vozes femininas 

de maior destaque e expressão. Sua escrita decorre sobre o amor, a dor, a desilusão de 

buscar o ser amado e não o encontrar. O objetivo deste estudo é verificar o caráter de 

autoria feminina em sua poesia como recurso para o empoderamento das leitoras da 

obra de Florbela. Para este fim, será utilizado o conceito de representação feminina 
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estudado pelas pesquisadoras Elaine Showalter e Cíntia Schwantes. PALAVRAS-

CHAVE: poesia portuguesa; feminismo; representação. 

 

25. Esporte “de menino” ou “de menina”? A questão do gênero nas atividades 

extracurriculares da Educação Física escolar. 

Alessandra Carvalho Leite (Estudante de Educação Física – GESPEF-UNIEURO) 

Nome do/a Orientador/a: Paula Viviane Chiés 

Gênero é a construção social que a cultura estabelece em relação a homens e 

mulheres. O objetivo do estudo foi discutir o sexismo na delimitação de práticas físico-

esportivas em Núcleos de Atividades Complementares das escolas privadas de Brasília-

DF. É raro o estudo que analise a construção corporal dos sujeitos, correlacionando-a ao 

processo ensino/aprendizagem de valores e conhecimentos. Foi aplicado um 

questionário   amostra de 10 professores (5 ♂ e 5 ♀) do ensino fundamental da área de 

Educação Física. O questionário investigou as concepções destes profissionais perante a 

caracterização destas práticas e de suas atuações no combate ao preconceito. Os 

resultados sinalizaram que os entrevistados atuam com a separação por gênero nas 

equipes, justificando-a pelas diferenças físicas. PALAVRAS-CHAVE: Educação Física; 

Gênero; Atividades Extracurriculares. 

 

26. Foucault e o feminismo: biopoder, disciplina e subjetivação 

Juliana Carrasco Guerra & Antonia da Silva Amarante (Estudantes do curso de 

Pedagogia do Instituto Federal Goiano – campus Morrinhos) 

Nome do/a Orientador/a: Thelma M. Moura Bergamo 

As pesquisas desenvolvidas pelo filósofo francês Michel Foucault sobre os 

dispositivos e estratégias de produção de saberes e poderes na sociedade ocidental 

moderna são um profícuo campo de pesquisa para as mais diversas áreas das ciências 

humanas. Para o presente trabalho, resultado de uma pesquisa teórica nos escritos da 

fase genealógica do pensamento foucaultiano, interessa particularmente a forma como a 

constituição das estratégias de disciplinamento e biopoder, associadas às políticas de 

higienização e controle da sociedade moderna, contribuíram para a normalização de um 

padrão de feminilidade ideal. Assumindo a escola como um aparelho de exame 

ininterrupto, é possível analisar a forma como essa instituição produz saberes e 

subjetividades úteis aos dispositivos de poder vigentes. PALAVRAS-CHAVE: 

educação; feminismo; saber-poder. 

 

27. (Ex)posta: pornografia de vingança e a publicização da intimidade das 

mulheres na Internet 

Daniella Orsi da Silveira (Graduanda em Comunicação Social, Midialogia, 

UNICAMP. Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp – PAGU) 

Nome do/a Orientador/a: Iara Aparecida Beleli  

Esta pesquisa propõe uma reflexão sobre a “pornografia de vingança”, fenômeno 

da publicização da intimidade sem o consentimento de suas protagonistas, perguntando 

como as convenções de gênero, articuladas a outras diferenças, operam na veiculação e 

recepção de imagens íntimas, motivando julgamentos morais sobre as mulheres 

expostas. Para isso, foram analisadas a produção, a circulação e o consumo dessas 

imagens, incluindo comentários sobre elas. Esse material aponta para percepções, de um 

lado, sobre a pornografia de vingança como prática violenta e, de outro, para os lugares 

dos corpos femininos na Internet, pensados como passíveis de julgamentos morais 

quando associados ao exercício da sexualidade. PALAVRAS-CHAVE: Gênero; 

Internet; Pornografia de Vingança. 
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MINICURSOS 

 
 

 

 

Quarta-feira (09/11) e quinta-feira (10/11) – 19h às 22:30h 
 

 

1. Mulheres com deficiência(s), falta de acessibilidade e violências cotidianas 

Júlia Campos Clímaco (Psicóloga pela UnB, mestra em Ciências Sociais e Educação 

pela FLACSO/AR, doutoranda em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 

(PPG-PDS) da UnB), Denise Gasperin Gelain (Psicóloga pela UFSC, mestre em 

Psicologia Clínica e Cultura pela UnB, Especialista em Psicologia Clínica) e Tatiana 

Souza Neto (Psicóloga pela Universidade Católica de Brasília, especialista em Terapia 

Sexual) 

As mulheres com deficiência(s) são um grupo vulnerável a sofrer opressões e 

violências. Esse grupo minoritário enfrenta barreiras culturais, sociais, arquitetônicas, 

atitudinais e de gênero, as quais são aqui entendidas como formas de violências 

cotidianas. Este minicurso objetiva refletir sobre o impacto de violências cotidianas - 

como a falta de acessibilidade - sobre as vivências de mulheres com deficiência(s) e 

sobre a sociedade. A deficiência e noções de acessibilidade serão discutidas de acordo 

com o modelo social da deficiência em diálogo com os estudos de gênero. A 

metodologia do minicurso será composta de exposições orais feitas pelas proponentes 

mescladas com rodas de debate e atividades realizadas com o grupo, que proporcionem 

interações entre os/as participantes e a apreensão dos conteúdos. O minicurso é 

direcionado a pessoas com deficiência(s), profissionais que trabalham com esse público 

e interessados/as pelo tema. PALAVRAS-CHAVE : mulheres com deficiência(s); 

violências cotidianas; acessibilidade; gênero. 

 

2. Gênero e Direito: por pesquisas interseccionais e decoloniais 

Camilla de Magalhães Gomes (Doutoranda em Direito, Estado e Constituição pela 

Universidade de Brasília. Mestre em Direito. Professora de Direito Processual Penal 

do UniCEUB) 

A proposta do minicurso é a de discutir as possibilidades de se realizar pesquisas 

sobre gênero na área do Direito, levando em conta a necessidade de que tais pesquisas 

adotem metodologias interseccionais e/ou decoloniais. Para isso, serão desenvolvidos os 

seguintes tópicos: a teoria de gênero como performatividade; as teorias sobre a relação 

raça, classe e gênero e como aquelas primeiras atuam nos modos de compreensão do 

gênero; as relações entre estudos de gênero e hermenêutica jurídica; a introdução de 

análises interseccionais e decoloniais na hermenêutica jurídica. Com o objetivo de 

desenvolver tais perspectivas, serão disponibilizados textos-referência que guiarão a 

exposição e os debates que deverão ocorrer ao final do minicurso.  PALAVRAS-

CHAVE: gênero; direito; interseccionalidade; estudos decoloniais. 
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3. Análise de Discurso Crítica e uso da linguagem como ferramenta para o 

empoderamento feminino 

Carolina Gonçalves Gonzalez (Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade de Brasília. Mestre em Linguística. Graduada em Ciências 

Sociais) 

Ao longo de minha trajetória acadêmica, fui buscando estabelecer uma conexão 

entre os usos da linguagem na manutenção de situações de opressão e violência. Através 

da linguagem e suas semioses, construímos representações de mundo, a nós e às outras 

pessoas, nossas relações e conceitos simbólicos. Se através da linguagem construímos 

relações de opressão, é possível, através do uso da Consciência Linguística Crítica 

(Fairclough 2001, 2003) modificarmos um habitus (Bourdieu, 2001) consolidado 

socialmente. Em minha dissertação (Gonzalez, 2013) verifiquei no espaço escolar como 

a linguagem pode ser utilizada de modo a fortalecer e empoderar identidades femininas 

através do seu uso crítico. Em meus estudos de doutorado, tenho refletido como ampliar 

o conceito de identidade de gênero no espaço escolar de modo a incluir as performances 

de gênero (Butler, 1992) queer. Com este curso, proponho refletir com base nos 

conceitos desenvolvidos ao longo das últimas 3 décadas por pesquisadoras e 

pesquisadores em Análise de Discurso Crítica (Chouliaraki & Fairlcough, 1999, 

Fairclough 2001, 2003) sobre como a linguagem opera ideologicamente em nome de 

manter situações hegemônicas de violência e opressão e quais as ferramentas críticas de 

que dispomos em nome de subverter essas situações de forma empoderadora e 

fortalecedora. Pretendo apresentar uma breve explanação sobre a história dos estudos 

crítico discursivos, o enquadre teórico metodológico da Análise de Discurso Crítica e 

propor uma breve atividade de Análise utilizando as ferramentas da ADC como base 

para análise de uma peça publicitária ou de mídia hegemônica sugeridas pelas cursistas.  

As aulas serão expositivas, dialogadas e reflexivas, com foco no nosso papel na 

construção dos saberes e de agentes de mudança. O público alvo são pessoas de áreas de 

saber correlatas, como Ciências Sociais, Humanas, estudos de linguagem e interessadas 

em uso crítico da linguagem na comunicação e na transformação social. PALAVRAS-

CHAVE: Empoderamento feminino; análise de discurso crítica; linguagem; 

enfrentamento de desigualdades. 

 

4. Mulheres e violência na literatura contemporânea: a 'verdade' ficcional 

Cristina Maria Teixeira Stevens (Doutora em Estudos Linguísticos e Literários em 

Inglês pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora colaborada no Programa de Pós 

Graduação em Literatura da Universidade de Brasília) 

Panorama da representação literária da violência contra a mulher: literatura 

clássica e obras canônicas da literatura inglesa. Análise de obras contemporâneas, 

quando a mulher não é mais o objeto da narrativa de autoria masculina. Focalizamos a 

mudança radical de tratamento desta temática, com as mulheres assumindo a posição de 

sujeito dessas inovadoras construções ficcionais, que (re)criam a história silenciada 

sobre a violência, consequência da  dominação masculina na produção do 

conhecimento,  e construção de paradigmas éticos, sócio culturais e religiosos. Obras 

analisadas:  Susan Fraser King (Lady Macbeth), Donna Woolfolk Cross (Pope Joan), 

Steve Davies (Unbridled spirits - Impassioned Clay), Ki Longfellow (Hipatia of 

Alexandria), Barbara Chase-Riboud (The Hottentot Venus ),Katharine Beutner  

(Alcestis),Ursula K.Le Guin (Lavinia), Lisa Lee (Snow flower and the secret fan). 

Michele Roberts (Reader, I married him). PALAVRAS-CHAVE: Literatura 

contemporânea; mulheres e violência; literaturas em língua inglesa. 
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5. Reeducação das relações étnicas para vivência da diversidade cultural 

Léa Maria Carrer Iamashita (Doutora em História pela UnB, professora do 

departamento de História da Universidade de Brasília) 

OBJETIVOS: 1. Produzir uma reflexão histórica sobre os valores e o exercício 

da cidadania, discutindo as formas de vivência desse conhecimento, de modo a 

favorecer a interiorização deste saber, por meio da experiência de padrões de 

relacionamento social pautados na igualdade. 2. Combater a violência física e 

psicológica articuladas aos preconceitos de raça, de gênero e de classe, por meio do 

conhecimento e experiência prazerosa da cultura do outro. CONTEÚDO E 

METODOLOGIA: 1° Encontro: Reeducação das relações étnicas, valorização da 

cultura afro-brasileira (2h.). 2° Encontro: Reeducação das relações étnicas, 

representações indígenas (2h.). Em ambos os encontros discutiremos a historicidade e 

perspectiva de construção das representações negativas das etnias negra, indígena e 

representações de gênero. Ao mesmo tempo, discutiremos técnicas de construção de 

representações positivas, de ressignificação de memórias, e de valorização dessas 

culturas étnicas por meio de vivências, de práticas de sensibilização, como jogos, dança, 

música e vídeos. PALAVRAS-CHAVE: Relações étnicas; Diversidade; Vivência. 

 

6. A literatura como instrumento terapêutico no caso de mulheres em situação de 

violência 

Ianá Souza Pereira (Psicóloga pelo Centro universitário São Camilo, graduada em 

Letras pela UFBA, mestre em Letras pela USP e doutoranda em Psicologia na USP) 

O objetivo do minicurso é apresentar aos participantes a literatura em suas 

relações com a terapêutica. O mini-curso se compõe de duas partes. Na primeira, a 

psicóloga apresentará a relação entre literatura e terapêutica, introduzindo autores como 

Walter Benjamin e Gilberto Safra. Em seguida, mostrará exemplos práticos de como a 

literatura pode ser utilizada como instrumento terapêutico com mulheres em situação de 

violência, com relato de experiência em um Centro de Referencia da Mulher. No final, 

os participantes poderão ter uma mostra vivencial da literatura como instrumento 

terapêutico. PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; literatura; mulheres e violência. 


