
11º SEMINÁRIO NACIONAL SOCIOLOGIA & POLÍTICA 

DIVISÃO DAS SESSÕES GT 1 - DESIGUALDADES DE GÊNERO: CORPO, 

SEXUALIDADES, IDENTIDADES E CUIDADO COMO DESAFIOS À DEMOCRACIA. 

Coordenação: Profa Dra Marlene Tamanini / Doutoranda Claudia Santos 

Doutoranda Ana Maria Silvello Pereira / Mestranda Ana Carolina Ferreira 

1º Dia - DESIGUALDADES DE GÊNERO  

Sessão 1 – Divisão sexual do trabalho, reprodução, cuidado, renda e desigualdades  

Horário: 13:30 – 15:15 

Coordenação: Ana Carolina de Andrade Ferreira  

Tempo: Ana Maria Silvello Pereira 

Debatedores: Henrique Valério Quagliato / Amélia Siegel Corrêa  

Trabalhos aprovados: 

1) As casas lares: um lugar da experiência das mulheres e dos significados do 

cuidado  

2) As Missões de Paz da ONU sob a perspectiva da ética feminista do cuidado 

3) A divisão sexual do trabalho e as trajetórias das mulheres na Engenharia Civil no 

Brasil 

4) Um cuidado universalizante e as tensões de sua realização prática: notas sobre o 

modelo de atendimento do Centro de Valorização da Vida, em Curitiba 

5)  O lugar das mulheres na cozinha profissional 

6) “Pais dependentes, filhos responsabilizados”: Cuidados filiais em tempos de 

neoliberalismo 

7) Influência dos estereótipos sexistas em adolescentes mulheres na escolha da 

carreira ou profissão em ciência e tecnologia 

Pôster  

1) Gravidez na adolescência e a mudança dos papéis ocupacionais 
 

Sessão 2 - Violência de gênero e masculinidades  

Horário: 15:15 - 17hrs 

Coordenação: Ana Maria Silvello Pereira 

Tempo: Claudia Santos 

Debatedores: Eduardo da Silva / Milena Costa  



Trabalhos aprovados: 

1) Dados de Bolso: o debate sobre a (in)equidade de gênero na Revista Gênero 

e Número 

2) O custo da desigualdade de gênero e a violência contra as mulheres 

3) Violência contra a mulher - o feminicídio e seu simbolismo penal. 

4)  A violência obstétrica sob a percepção dos(as) profissionais da saúde no 

sistema público 

5) Uma análise dos desdobramentos de aplicabilidade da lei maria da penha a 

partir das discussões de gênero e tecnologia 

6) A construção da identidade masculina e a cultura do cuidado à saúde entre 

homens jovens 

7) A filosofia Realista: forjando identidades e masculinidades em uma 

comunidade virtual 

 

Pôster 

1) As masculinidades e a feminilização do cuidado: relações de gênero no curso 

de pedagogia 

2) Povo que não ter virtude, acaba por violentar: Análise das políticas públicas 

gaúchas de combate a violência e morte de mulheres no estado. 

3) Biblioterapia no contexto da leitura e violência doméstica: A ressignificação da 

violência e a resiliência de mulheres vítimas por meio da mediação de leitura 

4) A Dominação Masculina para explicar a dominação masculina: “por que uma 

grande mulher está atrás de um grande homem?” 

 
2º Dia - CORPORALIDADES, SEXUALIDADES, SUBJETIVAÇÕES E 

PATOLOGIZAÇÕES DE SUJEITOS 

Sessão 1 – Sexualidade e saúde  

Horário: 13:30 – 15:15 

Coordenação: Claudia Santos 

Tempo: Ana Carolina de Andrade Ferreira 

Debatedores: Anelise Montañes Alcântara / Ana Paula Vosne Martins  

Trabalhos aprovados: 



1) Cuidado, política e HIV: o trabalho de campo em dois Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) 

2)  PrEP em discurso: a pesquisa documental e análise de discurso sobre a 

Profilaxia Pré-Exposição ao HIV 

3) Contracepção Não-Hormonal: o método Diu de Cobre e as construções de 

saberes e autoconhecimento entre mulheres. 

4) Menstruar: Experiências de mulheres adeptas do uso de coletores menstruais 

na cidade de Curitiba 

5) A bissexualidade como objeto de produção das ciências médicas nos séculos XIX 

e XX 

6) Cientificismo e discurso médico no Brasil: uma análise sobre o flagelo dos corpos 

femininos a partir das práticas médicas na segunda metade do século XIX 

7) O renascer de um (a) transexual e travesti: A semente, os espinhos e o 

desabrochar 

8) A irmandade é poderosa: enegrecendo o feminismo na saúde mental 

Pôster  

1) Mulheres na ciência, carreiras e subjetividades 

 

Sessão 2 – Ideologia de gênero e contextos atuais  

Horário: 15:15 - 17hrs 

Coordenação: Ana Carolina de Andrade Ferreira  

Tempo: Ana Maria Silvello Pereira 

Debatedores: Karina Veiga Mottin / Dayana Brunetto 

Trabalhos aprovados: 

1) A 13 años de la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina, ¿qué piensan 

los/as ingresantes universitarios/as sobre la formación recibida? 

2) Violência de gênero no brasil e a necessidade de sua discussão nas escolas 

3) As implicações do discurso político do governo Bolsonaro sobre a ideologia 

de gênero no Brasil 

4) Os desafios da educação sexual nas escolas em tempos de "ideologia de 



gênero" 

5) Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes: Reflexões sobre as violências 

contra a juventude lgbtqi+ na escola 

Pôster 

1) Assédio sexual no contexto educacional através da análise de conteúdo da 

#MeuProfessorAbusador 

2) Homofobia no Futebol: O lado deplorável do Jogo Bonito 

3) De Ivana a Ivan: estudo da narrativa da transexualidade exposta na 

telenovela "A Força do Querer" (2017) 

4) Considerações sobre o desempenho ocupacional de adolescentes brasileiros 

vítimas de lgbtfobia 

 
3º Dia – Feminismos, representatividade e discursos 

Sessão 1 – Vertentes feministas, transformações e continuidades 

Horário: 13:30 – 15:15 

Coordenação: Ana Maria Silvello Pereira 

Tempo: Claudia Santos 

Debatedora: Anadir Miranda  

Trabalhos aprovados: 

1) Das aproximações entre o feminismo e o conservadorismo: algumas reflexões 

sobre a memória do feminismo brasileiro e de suas vertentes conservadoras 

2) Do que falam as mulheres, fontes dos telejornais brasileiros, no dia 

internacional de luta das mulheres 

3) Prostituição, sexualidade e modernidade: entre a proibição do sexo e sua 
produção discursiva 

 
Sessão 2 – Feminismos contemporâneos  

Horário: 15:15 - 17hrs 

Coordenação: Ana Carolina de Andrade Ferreira  

Tempo: Ana Maria Silvello Pereira 

Debatedora: Ana Beatriz de Paula  
 
Trabalhos aprovados: 



 
1) A representação substantiva feminina no Brasil e os seus desdobramentos 

2) Discursos e narrativas da maternidade e paternidade na criação com apego. 

3) Crítica feminista às ciências sociais: Jineologî e a luta das mulheres curdas 

4) O feminismo iraniano e suas repercussões na luta pelos direitos das mulheres 

5) Mulheres atletas: Diálogos entre a sociologia do esporte e os estudos de gênero. 

 

Pôster 

 

1) Nariz largo demais pra ser sex symbol, pele clara demais pra ser mc, bro - Um 
debate sobre identidade racial do mestiço na sociedade brasileira. 
 

 

 


