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Apresentação  

 O Observatório da Violência de Gênero no Amazonas – OVGAM (Resolução nº 021/2013 
CEI/PROEXTI/UFAM) é um programa de extensão universitária vinculado à Pró-Reitoria de 
Extensão e Interiorização da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Sua concepção foi 
pautada desde o início na indissociabilidade de Ensino, Pesquisa e Extensão e inspirada pela 
realização de duas ações nos anos de 2010 e 2011: Rodas de conversa sobre Direitos 
Humanos, Diversidade e Justiça no Alto Solimões e Diversificando – Oficinas sobre gênero, 
diversidade sexual e direitos humanos (PACE/PROEXTI/UFAM), ambas associadas, 
respectivamente, às disciplinas Antropologia do Direito e Antropologia das Relações de 
Gênero, ministradas no Curso de Antropologia do Instituto de Natureza e Cultura (INC), 
Campus Universitário da UFAM na cidade de Benjamin Constant/AM. 

Criado em 2012 e financiado com recursos do Edital PROEXT (Ministério da Educação/SESU), 
o projeto foi implementado primeiro na mesorregião amazônica do Alto Solimões e 
expandiu suas ações para a mesorregião do Centro Amazonense – conhecida como Baixo 
Amazonas – graças à parceria com os cursos de Serviço Social e Comunicação Social do 
Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ), Campus Universitário da UFAM 
na cidade de Parintins/AM. No ano de 2015, associado às atividades do Curso de 
Licenciatura em Sociologia do Programa de Formação de Professores (PARFOR), promoveu 
oficinas e coleta de dados na cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM, região do Alto Rio 
Negro. Pela cooperação estabelecida com o grupo de pesquisa Ilhargas, do Departamento 
de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), na cidade de 
Manaus/AM, o OVGAM estendeu suas atividades para a região metropolitana de Manaus, 
abrangendo as cidades de Manacapuru/AM e Iranduba/AM em 2016. 

A parceria com o Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas (ICE), 
estabelecida desde o primeiro ano de execução, possibilitou a conciliação das abordagens 
quantitativa e qualitativa para o estudo da violência de gênero que norteia todas as ações 
do Observatório. Embora situado teoricamente no campo dos Estudos de Gênero, 
Sexualidade e Violência, estabeleceu interface com diferentes áreas de conhecimento – 
como Antropologia, Sociologia, Direito, Políticas Públicas, Serviço Social, Saúde Pública, 
Estatística, Comunicação Social e Arquivologia e, dessa forma, constituiu-se como um 
programa multicêntrico e multidisciplinar que articula docentes, discentes e pesquisadores 
de diferentes áreas do conhecimento e unidades acadêmicas da UFAM. 

Ao completar 05 anos de existência, e no marco da celebração dos 10 anos da Lei Maria da 
Penha (Lei 11340/2006) no Brasil, o Observatório promove, nos dias 19, 20 e 21 de outubro 
de 2016,  o Seminário Violência & Gênero no Amazonas, que tem como objetivos refletir 
sobre os rumos do debate público sobre gênero no Amazonas e no Brasil; reunir e debater 
a produção acadêmica sobre violência de gênero e Lei Maria da Penha no Amazonas; 
realizar o lançamento do Mapa da Violência de Gênero no Amazonas e do aplicativo OVGAM-
App; e apresentar e debater os resultados das pesquisas realizadas pelo OVGAM no seu 
primeiro quinquênio de atuação no Estado do Amazonas. 

Nesta publicação reunimos os trabalhos apresentados durante o seminário que privilegiou 
a difusão dos resultados alcançados pelo programa de extensão; a produção discente dele 
resultante e uma coletânea das pesquisas produzidas nos últimos dez anos por 
pesquisadores do/no Amazonas de diferentes níveis (iniciação científica, graduação, 
especialização, mestrado e doutorado) e áreas de conhecimento (Direito, Serviço Social, 



Psicologia, Literatura, Ciências Sociais e Segurança Pública), concernentes às temáticas de 
gênero, orientação sexual, violência e políticas públicas. 

Na primeira parte apresentamos a contextualização para análise das tabelas e mapas 
produzidos no Mapa da Violência de Gênero no Amazonas, seguida de uma breve 
apresentação do processo de construção do aplicativo OVGAM-App. Na segunda parte 
apresentamos os resumos dos trabalhos apresentados em comunicação oral nos grupos de 
trabalho. Na última parte dos Anais, a produção bibliográfica de discentes do OVGAM 
exposta na Mostra de Banners pode ser apreciada nos resumos e consultada integralmente. 

A coletânea de pesquisas reunidas nos GTs do Seminário apresenta os trabalhos de 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos 
Humanos (UEA), do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (UFAM), do Grupo 
de Pesquisa Relações de Gênero, Poder e Violência em Literaturas de Língua Portuguesa 
(UFAM), do Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento Humano e Educação, do Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social (UFAM), do Programa de Pós-Graduação Sociedade e 
Cultura na Amazônia, do Departamento de Ciências Sociais (UFAM), do Departamento de 
Serviço Social (UFAM) e da Faculdade de Direito (UFAM). 

Essa produção é representativa da importância, abrangência e transversalidade dos estudos 
de gênero e sexualidade, da diversidade de abordagens e do vasto interesse pela temática 
na última década. Hoje, em um contexto político de restrição aos estudos de gênero na 
educação brasileira, de extinção das estruturas institucionais de enfrentamento à violência 
de gênero e da crescente restrição de investimentos públicos no ensino superior e, 
principalmente, do fomento à pesquisa em Direitos Humanos, precisamos, mais do que 
nunca, falar sobre gênero. 
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GT 1 - Gênero, Violência e Direito 

 
Dia 20 de outubro das 14h às 17h 
Sala 07 -  Faculdade de Direito 
Coordenadora: Dorinethe Bentes – Faculdade de Direito/UFAM 
Debatedor: Daniel Gerhard – Faculdade de Direito/UFAM 
 
TRABALHOS  
 

1. Crime doméstico contra a mulher idosa: reflexões sobre competência 
 

Anna Christina Lima de Oliveira – Faculdade de Direito -UFAM 
 

RESUMO: A violência doméstica contra a mulher idosa é um fato real e corriqueiro na 
sociedade brasileira. A tolerância a esse tipo de violência pode ser vista como uma ofensa 
aos seus direitos, de liberdade, saúde, segurança e proteção. Na tentativa de mudar esse 
contexto, surgiram, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) e a Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/06), com o objetivo de diminuir a violência contra a mulher e o idoso, buscando 
punir o agressor de forma a desencorajá-lo a cometer qualquer ato de violência contra 
mulheres ou idosos, uma vez que seus atos são considerados fatos típicos. Nesse sentido 
acabam por surgir dúvidas sobre qual lei deva ser usada no momento em que o crime ocorre 
com uma mulher idosa, e ainda mais, quando esse crime ocorre no ambiente intrafamiliar. 
A legislação que oferece maior proteção à mulher idosa é a Lei Maria da Penha e não o 
Estatuto do Idoso, pois o autor, que pratica qualquer violência essa vítima, além de se 
prevalecer-se da condição de fragilidade do gênero feminino, aproveita-se também da 
proximidade familiar ou doméstica que com ela mantém. Essa pesquisa vem apresentar 
argumentos para que se forme opinião acerca da competência para julgar esse tipo de caso 
– crimes domésticos, contra mulheres idosas – chegando a conclusão de que a lei mais 
adequada a ser utilizada é a Lei Maria da Penha, considerando que possui mais instrumentos 
para a proteção da vítima, e ainda, apresenta punições mais severas ao infrator, ao 
contrário do Estatuto do Idoso que acaba por priorizar os aspectos despenalizadores 
(previsto principalmente na Lei 9.099/95), aumentando a sensação de impunidade e o 
medo das vítimas. 
 
Trabalho Completo 

 
 2. A mudança da situação jurídica do transexual e quais direitos ainda precisam 

ser alcançados no Brasil 
 

Bruna Raffaella Pinto – Faculdade de Direito - UFAM 
Dorinethe Bentes Rolim - Faculdade de Direito - UFAM 

 
RESUMO: O presente artigo versará sobre a atual Situação Jurídica na qual a população 
transexual brasileira se encontra, com o intuito de identificar o que precisa ser modificado 
para garantir direitos básicos aos cidadãos transexuais. Nessa perspectiva, é notório, como 
o complexo e burocrático processo de redesignação sexual e retificação de nome aliados a 
situações de preconceito e marginalização são prejudiciais não só psicologicamente como 
também interferem de maneira negativa na qualidade de vida dessas pessoas. No que se 

https://drive.google.com/file/d/0BynRXIZpjxE8TTJXMmJjdFlDR0I0UktVV1l3UVA0NEFROW44/view
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refere ao método utilizado, empregar-se-á o método hipotético-dedutivo, quanto à forma 
de abordagem será utilizada a pesquisa qualitativa e com referência à natureza das fontes 
utilizadas para a abordagem e tratamento da pesquisa, foram utilizadas para o 
desenvolvimento desta pesquisa as do tipo documental e bibliográfica. 
 
Trabalho Completo 
 

 3. O papel do processo penal brasileiro e a conduta dos profissionais jurídicos 
no processo contra estupro no Brasil 

 
Andreza Lima - Faculdade de Direito -UFAM 
Dorinethe Bentes - Faculdade de Direito - UFAM 

 
RESUMO: Este artigo científico tem por objetivo analisar políticas públicas adotadas pelo 
Brasil, no século XXI, no que se refere a defesa das vítimas de estupro e dos avanços do 
Código Penal voltados a este assunto, com o objetivo de corrigir ou aliviar essa realidade 
que ainda assola os muitos cidadãos no país, em especial as mulheres. Diante disso, será 
identificado as melhorias adotadas nas leis ao longo dos últimos anos ao passo que é citado 
o que a legislação brasileira atual diz sobre o estupro; além de se avaliar a abordagem de 
alguns membros da polícia e dos mecanismos de investigação no processo da denúncia de 
um estupro, como também, será descrito as possíveis consequências desses fatores na 
realidade do estupro no Brasil. Para isso, como procedimento metodológico valeu-se do 
método hipotético-indutivo sobre um direcionamento bibliográfico e documental, valendo-
se de uma pesquisa quantitativa-qualitativa. Logo, resultando em uma comprovação se o 
expressar de medidas estatais confirma e se mostra disposto a garantir uma maior afinidade 
da justiça com as políticas adotadas a respeito do estupro, e se a maior parceria entre 
policiais e o judiciário tende a possibilitar uma grande eficiência na devida conduta no 
processo de ocorrência do estupro. 
 
Trabalho Completo 

 
4. Bodas de Zinco: 10 Anos de vigor a lei Maria da Penha e sua efetividade no 

município de Parintins/AM 
 
Daniel Santos De Souza e William Ferreira Brandão  
Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia ICSEZ - UFAM 
 
RESUMO: A violência contra a mulher é um dos males que mais assola a sociedade no 
decorrer das décadas, causando inquietações e estudos sobre estas anomalias. Dessa forma 
o presente artigo tem por objetivo analisar as dificuldades enfrentadas pela Delegacia 
Especializada em Crimes Contra a Mulher e os obstáculos para a efetivação da Lei Maria da 
Penha no município de Parintins, elencando também as dificuldades relacionadas a 
inoperância das políticas públicas voltadas a mulheres vítimas de violência. Os 
procedimentos utilizados na pesquisa estão pautados na abordagem qualitativa, sendo 
desenvolvidas entrevistas com vítimas de violência doméstica, levantamentos 
bibliográficos e pesquisa documental e de campo. Os resultados obtidos a partir da pesquisa 
a lócus, apontam para a atual situação de déficit de aparatos humanos e estruturais no 
qual a Delegacia do Município de Parintins se encontra, deficiências essas refletidas no 
atendimento das demandas relativa as mulheres. Além disso percebe-se a fragilidade da 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, órgão responsável por gerir e 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8MmFaWFdjaTg4SWw5RW1sUjVGT2QwekNjMnZ3
https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8RkFwcEI2dEtEbDdMOXozb0luS3JFZERkb0Nz
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fiscalizar as políticas dispostas pelo poder público, que se encontra parcialmente paralisado 
deixando de atender uma demanda relativa de mulheres carentes de seus serviços. Partindo 
desta análise, é notória a necessidade de apoio efetivo do poder público e da sociedade 
civil, a criação de Conselhos de Direito de Mulheres, responsáveis pela fiscalização da 
efetividade das leis e políticas públicas no município. Além de agilidade nos processos que 
são destinados a julgamentos dos acusados, que por sua vez deveria possuir um juizado 
especifico para julgar casos em que a vítima seja uma mulher. 
 
Trabalho Completo 

 
5. A violência doméstica e familiar contra a mulher: um estudo sobre as políticas 

públicas de enfrentamento 
 

Hildelene Assis das Neves Simões- Assistente Social, Faculdade Dom Bosco  
Valéria Barbosa Soares _ Assistente Social, Faculdade Dom Bosco  

 
RESUMO: A priori, o fenômeno da violência contra a mulher está relacionado com a 
desigualdade social entre os gêneros, onde no modelo de família patriarcal o sexo feminino 
se encontrava em posição inferior aos homens e culturalmente até hoje, a sociedade por 
vezes se comporta dessa maneira. Neste sentido o artigo tem como objetivo geral discorrer 
sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e como objetivos específicos abordar 
sobre as políticas públicas de enfrentamento da violência, explanar sobre as diversas 
tipificações de violência e mostrar o fenômeno da violência que tem assustado a 
sociedade.A pesquisa é de cunho bibliográfico e documental, portanto qualitativa. 
Compreende-se que as mulheres têm sofrido violência dentro de sua própria casa, sendo 
vítima do próprio parceiro, onde a mesma além de sofrer várias tipificações de violência, 
depara-se frente a frente com a dor e a humilhação. Embora tenham surgido esforços em 
punir os agressores, o que se vê é um fenômeno cada vez mais presente na sociedade que 
tem aterrorizado a todos. As políticas públicas são muito importantes, mas a 
operacionalização dessas leis precisa envolver profissionais compromissados e capacitados 
para atender as vítimas e punir os agressores. Assim, compromisso e respeito são as 
palavras chaves para uma ação eficaz no combate a todo tipo de violência. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8MWt3dWhzQng2X25vcTV1NDN5dVVSOGxjZnpN
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6. Os arautos da pós-modernidade criminosa: As mulheres, os homossexuais e os 

trabalhadores colonizados 
 
Pedro Júnior Oliveira do Vale - Faculdade de Direito - UFAM 
 
RESUMO: Hoje, vivemos uma realidade ímpar, uma substituição do controle físico exaustivo 
do corpo praticado em séculos passados. Uma sociedade sem "prisões físicas", marcada pela 
mudança contemporânea do "controle externo" (o trabalho) para o "controle interno" (o 
consumo) do corpo do sujeito contemporâneo. Assim, nascem as atuais "prisões da alma", 
um controle estritamente subjetivo do corpo das pessoas, através do consumo, algo de 
dentro-de-si para controlar os que estejam fora-de-si, principalmente os sujeitos 
contemporâneos – os atuais consumidores - os novos arautos da pós-modernidade criminosa 
- que hoje possuem a razão no jogo da produção da verdade: as mulheres, os homossexuais 
e os operários. Isso poderia significar um acordo entre o psiquismo e o mercado no mundo 
global atual: mais mercado. Uma ilusão que poderia significar mais liberdade sem freios 
externos, mas apenas internos. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8bjlmMjZyMmtoX2xiTWpSR0xxcW5sUWpSdGlR
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GT2 - Gênero, Diversidade Sexual e Serviço Social 
 

Dia 20 de outubro das 14h às 17h 
Sala 09 -  Faculdade de Direito 
Coordenadores:  
Lidiany Cavalcante - Departamento de Serviço Social/ICHL/UFAM  
Jeffeson William Pereira - SUSAM 
 
TRABALHOS 
 
1. Volte ao armário: reflexões sobre a homofobia em comentários de portal digital de 

notícias de Manaus 
 
Lidiany de Lima Cavalcante e Suellen Beatriz Porto Vieira 
 
RESUMO: O estudo objetiva analisar os comentários virtuais acerca da homoafetividade no 
portal digital do jornal “Acrítica” de Manaus. A pesquisa ancorou-se no método de análise 
da etnografia digital que permite a observação direta de comunidades e sítios virtuais, em 
diálogo com as produções de pesquisadores que trabalham sexualidade, homofobia, entre 
outras temáticas necessárias para o estudo. Evidenciou-se que, embora a conquista dos 
direitos pertencentes à população LGBTI tenha ocorrido de maneira significativa nos 
últimos anos, isto não representa tolerância social, ainda há preconceito resultante de 
séculos de construção de uma mentalidade social arraigada de conservadorismo e 
tradicionalismo. Tal preconceito, por sua vez, ultrapassa as cercanias do mundo presencial 
e é refletido nas relações virtuais dos indivíduos e, encontrando-se atrás do sigilo que a 
internet oferece, as negativas à diversidade se mostram intensas, fato presente nos 
comentários de notícias do portal Acrítica on line. As manifestações de rejeição e ódio 
compõe grande parte dos comentários analisados, entretanto, existem ainda comentários 
que retratam a tolerância social e o respeito ao outro. 
 
Trabalho Completo 

 
2. MÃE POR AFETO: reconhecimento tardio de maternidade sociohomoafetiva no Polo 

Avançado do Núcleo de Conciliação das Varas de Família 
 
Lidiany de Lima Cavalcante, Luana da Encarnação Pinto e Suellen Beatriz Porto Vieira 
 
RESUMO: O presente estudo aborda o reconhecimento tardio de maternidade 
sociohomoafetiva, realizada em um ambiente de justiça descentralizada denominado Polo 
Avançado do Núcleo de Conciliação das Varas de Família, um programa de extensão da 
Universidade Federal do Amazonas em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas. Objetiva-se enfatizar a importância das possibilidades de ação em meio a 
existência de famílias que buscam o meio jurídico da Conciliação para legitimar seus laços 
afetivos judicialmente, para reafirmar a concepção de diversidade de família como unidade 
afetiva e a quebra de paradigmas advindos das ações judiciais. 
 
Trabalho Completo 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8clNJNlJ2S0pvMy15dE1qaUplaTF2SThjYVV3
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3. Família, Diversidade e Serviço Social: uma reflexão no processo de formação 
profissional 

 
Ária Maria Mendes de Carvalho 
 
RESUMO: A família é vista como um grupo social que se difere dos demais ao assumir formas 
e funções particulares, a complexidade e dinamicidade leva a família a passar por diversas 
transformações em seu contexto sociocultural. Seus aspectos demográficos, de parentesco, 
transmissão de bens, relação estado-família criam uma identidade de normalidade e 
aceitação. O presente trabalho aborda a temática família através de padrões sociais 
instituídos a partir da sexualidade humana, como instrumento normativo que influem em 
sua configuração, do conflito como espaço subjetivo de inclusão de “novas” configurações 
familiares que não recebem aceitação social principalmente por bases religiões. O estudo 
é fruto de pesquisa exploratória e apresenta dados coletados de 10 docentes e 20 discentes 
de uma instituição pública e uma privada, retratando o preconceito e o não 
reconhecimento de famílias homoafetivas. 
 
Trabalho Completo 
 

4. Estigma por Ser Outsider: a homossexualidade e os traços do preconceito na 
história 

 
Lidiany de Lima Cavalcante 
 
RESUMO: As diversas faces da sexualidade humana envolvem comportamentos, ações e 
desejos que datam de percursos históricos longínquos. Os cânones culturais ditaram o que 
poderia ser visualizado como norma no universo do sexo, assim como também caracterizou 
o que seria transgressor. Nesse bojo, a homossexualidade apareceu ora como parte de 
cultura, ora como violação de um código na civilização. Estigmatizada desde o Brasil 
Colônia, a referida expressão da sexualidade se desenrolou em um cenário de invisibilidade 
e preconceito, acirrados pelo cariz do tradicionalismo. Um desejo que não ousava dizer o 
nome caiu nas garras do discurso fomentado pelos usos “devidos” do corpo e do sexo. O 
desejo entre os iguais biológicos já foi punido historicamente pela religião, pelo Direito e 
pela medicina, até alcançar, no final do século XX, o reconhecimento legal. Apesar de 
algumas mudanças no campo legislativo, tal aporte não significa tolerância ou aceitação 
de uma sociedade, visto que o sujeito ainda é visualizado como transgressor, anormal ou 
mesmo Outsider. Os traços do estigma e da invisibilidade ainda compõem o cenário 
encoberto pelo preconceito e pela discriminação, de uma expressão da sexualidade que 
existe, mas ainda é considerada “fora” dos cânones e dos padrões do contexto dominado 
pela heteronormatividade.   
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8TkI3ekZUNEYtZnZFb2lUX0g5a3E4UUNmaXBR
https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8WVpabjJaZTYtajROTmxwQ1NKYmpLU1ZYd0Nn
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5. CONFLITOS NA FRONTEIRA DA HOMOSSEXUALIDADE: violência e poder nas 
conjugalidades 

 
Lidiany de Lima Cavalcante e Simone Eneida Baçal de Oliveira 
 
RESUMO: A construção do humano encobre mecanismos silentes no desenho das relações 
conjugais, as quais podem ter traços patriarcais e patrimonialistas, que escondem 
estratégias de poder, submissão e conflito. Trata-se de verdadeiros castelos, que no limiar 
do século XXI desmoronam frente às fronteiras das sexualidades. Os sujeitos vistos como 
dissidentes, marginais e “anormais” do passado abrem as portas para a afirmação dos 
direitos, mas se cerram também no mutismo das relações  conflituosas, que semelhantes 
ao universo heterossexual, também apresentam desafios na convivência e no simbolismo 
de dominação. O estudo se propõe a mensurar sobre a existência do conflito nas relações 
homossexuais. Com a realização de entrevista com 20 (vinte) sujeitos, buscou-se adentrar 
no universo do interior das conjugalidades para destacar possíveis retratos de poder e da 
submissão, como alavancas do ostracismo do ser como sujeito de direitos.  
 
Trabalho Completo 
 

6. AS CRÔNICAS DE NÁRNIA NO SERVIÇO SOCIAL?  Os discentes e o debate sobre 
homoafetividade 

 
Alana Menezes de Lima e Márcia Irene Pereira Andrade 
 
RESUMO: A partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 
denominado: PORQUE EU GOSTO É DE ROSAS: a visão dos discentes do curso de Serviço 
Social acerca das relações homoafetivas na atualidade, desenvolvido em 2015 foi possível 
a análise da visão dos discentes do curso de Serviço Social noturno da Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) sobre a questão da homoafetividade. Para tanto, discutiu-se sobre a 
união homoafetiva como um direito de cidadania na atualidade por meio do deslindamento 
do perfil dos discentes com base nos dados socioeconômicos e culturais. Utilizou-se um 
conjunto de procedimentos metodológicos em prol da obtenção organizada e coesa dos 
dados quantitativos e qualitativos necessários a análise do presente estudo, foi realizada 
uma acurada revisão bibliográfica, cujos fundamentos possibilitaram a investigação dos 
dados socioeconômicos e culturais dos sujeitos pesquisados que responderam a um 
questionário com perguntas abertas e fechadas. Desvelou-se com este estudo que a união 
homoafetiva é de fato garantida como direito, visto que desde 2013 o Brasil possui 
legislação aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mais recentemente (2015) pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovando a união civil entre pessoas do mesmo sexo, 
no entanto, a proteção contra a violência sofrida por estes indivíduos e os debates 
divergentes ainda causam extremo dano, impossibilitando a efetivação de outros direitos 
necessários a essas pessoas. Identificou-se não só o preconceito inerente ao discurso dos 
sujeitos pesquisados, mas principalmente o desconhecimento sobre a questão LGBT, sendo 
necessária a ampliação do debate crítico, atualmente incipiente, embrionário e pontual, 
no decorrer da formação profissional em serviço social. Os resultados revela-nos a primaz 
necessidade de se fortalecer os conteúdos sobre diversidade no decorrer da formação que 
deve primar pela defesa dos direitos de forma intransigente, cujo Código de Ética sinaliza 
que a profissão não deve ser discriminada e nem discriminar, o que infere a necessidade 
do aprimoramento e adensamento desse debate no percurso do processo formativo, para 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8N3pJc193Q01ZZk5LNXhUSENXVGRKZFBwQVhN
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que discentes tenham uma formação concerta, real e prenhe de possibilidades face ao 
avanço da barbárie e do pensamento conservador. 
 
Trabalho Completo 
 
7. Novos Arranjos Familiares: paternidade, parentalidade e Relações de Gênero sob o 

Olhar de Mulheres. 
 
Maria das Graças Souza de Matos 
 
RESUMO: No Brasil, segundo Perucchi, Beirão, o índice do crescimento de lares chefiado 
por mulheres tem aumentado a partir da posição social de provedora do lar, tal posição se 
contrapõe aos preceitos do patriarcado tradicional. A família patriarcal era comandada 
pelo pai com plena e exclusiva autoridade sobre os filhos e esposa. De acordo com o 
Relatório Nacional Brasileiro o percentual de mulher na População Economicamente Ativa 
(PEA) aumentou de 31,3%, em 1981, para 35% em 1990, alcançando um índice de 40,7% em 
1998. Outro dado apresentado nas Pesquisas Nacionais por Amostragem em Domicílio 
(PANED), em 1998, trouxe a luz números significativo, que as mulheres economicamente 
ativas com escolaridade igual ou superior ao ensino médio, passaram de 16,3% para 20,7%. 
Diante desse cenário socioeconômica ideia de prover o sustento da família, aparece de uma 
forma compartilhada pelo casal, bem como a afetividade, cuidados e função de 
participação efetiva em relação aos filhos. No entanto, o compartilhamento dos afazeres 
domésticos ainda tem se mantido enquanto responsabilidade feminina, ressaltando o 
espaço doméstico enquanto universo predominantemente de mulheres. A própria sociedade 
estimula o homem manter-se no papel tradicional, delimitando sua função de paternidade 
ao sustento e à disciplina. Conclui-se que, o modelo tradicional, de família nuclear, onde 
mães ficavam em casa para cuidar de seus filhos, na atualidade, é vestígio de uma 
sociedade passada. Observa-se que com o advento do capitalismo, a estrutura familiar foi 
afetada pelo valor econômico atribuído ao trabalho fora de casa, mas que podem ser 
equilibrados através do homem e da mulher, no que se refere aos seus compromissos com 
a família de maneira corresponsabilizada tanto no espaço doméstico quanto no espaço 
público. 
 
Trabalho Completo 
 

8. A violência contra a pessoa LGBTT no imaginário urbano 
 
Gheysa Daniele Pereira Moura 
 
RESUMO: O presente artigo foi elaborado para subsidiar as reflexões do eixo 3 - “Segurança 
Pública e Sistema de Justiça na Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBTT” da I 
Conferência Regional Metropolitana de Políticas Públicas de Direitos Humanos e Promoção 
da Cidadania: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Amazonas, realizada 
na cidade de Manaus-AM nos dias 16 e 17 de dezembro de 2015. No qual, procurou-se 
apresentar uma possível leitura do processo de construção da identidade do LGBTT no 
imaginário urbano, considerando os estatutos jurídicos, Direitos Humanos e os espaços de 
diálogo (conselhos, fóruns, etc) como instrumentos para desconstrução da imagem negativa 
desse grupo populacional. Delimitamos nossa reflexão na realidade urbana de Manaus, 
reconhecendo-se a população LGBTT como vulnerável a práticas de atos de violência 
extrema e de violação de Direitos Humanos na sociedade brasileira. Observa-se que apesar 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8Z3Z6b05NaXN3b19CVF9pcHQ1MGloNUJMTVU0
https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8T25yYnFhTUU2dTR6NWpyS2JQSWU4RTNUNXRN
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da ampliação do debate acerca dos direitos da pessoa LGBTT nos espaços acadêmicos e 
políticos, este grupo populacional continua sendo visto como uma “ameaça” a ordem 
pública, o que pode ser compreendido como fatores para violação do princípio da dignidade 
humana da população LGBTT e ausência de estatutos jurídicos internos que coíbam a 
violência extrema contra esse grupo. Pode-se dizer que ao negar o direito à existência da 
pessoa LGBTT, amplia-se os riscos de vitimização decorrente da intolerância. Nesse 
sentido, acredita-se ser os espaços de diálogo entre a população LGBTT e Estado, o 
principal instrumento de intervenção na realidade concreta para efetivação do princípio 
da dignidade humana, bem como de elaboração de estatutos jurídicos e políticas públicas 
que garantam a cidadania e os Direitos Humanos da pessoa LGBTT, além de serem espaços 
de compartilhamento de ações voltadas para sociedade civil, que visem a desconstrução 
da imagem pejorativa do LGBTT no imaginário urbano. 
 
Trabalho Completo 
 

9. A trajetória do Movimento Social LGBT no estado doAmazonas de 1991 a 2012 
 

Jeffeson William Pereira e Iraildes Caldas Torres 
 
RESUMO:Objetivamos realizar uma imersão nos banzeiros percorridos pelo movimento 
LGBT amazonense, destacando a gênese e a trajetória de suas principais organizações, suas 
estratégias de interlocução com o poder público e a sociedade, além dos desafios que 
permeia o seu fazer político. Trata-se de uma pesquisa de campo sob a orientação de 
abordagem qualiquantitativa, em que foram entrevistadas cinco militantes utilizando-se 
do instrumental da entrevista semiestruturada. O referencial teórico adotado está 
ancorado nas teorizações de poder postuladas por Michel Foucault e nos pressupostos 
políticos da teoria queer postos em conversação com teóricos e pesquisadores de 
movimentos sociais, a exemplo de Touraine (1998), Gohn (2000), Cardoso (1994), Doimo 
(2009), Facchini (2002, 2005), Simões; Facchini (2009) e Santos (2006). O estudo evidenciou 
a trajetória do movimento LGBT no Amazonas a partir do surgimento de suas organizações, 
das intricadas redes de relações entre seus principais militantes de suas ações coletivas, 
além das estratégias que se valem os militantes para pautar suas reivindicações. 
 
Trabalho Completo 
 
10. O ARCO-ÍRIS EM MOVIMENTO: LGBTs e as políticas públicas no Estado do Amazonas 
 
Jeffeson William Pereira e Elenise Faria Scherer  
 
RESUMO: A pesar do esforço do movimento social de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais (LGBT) e do recente despertar do Estado brasileiro para as questões voltadas 
à diversidade sexual enquanto direito, este segmento social ainda continua sendo uma das 
minorias mais discriminada nas sociedades ocidentais. Para superação dessa realidade, uma 
das estratégias encontradas pelo movimento LGBT é a implementação de políticas públicas 
direcionadas a essa população. Desta forma o objetivo central deste trabalho consistiu em 
investigar a trajetória histórica do movimento social LGBT no âmbito nacional e no 
Amazonas e analisar as políticas públicas voltadas à população LGBT. Para isso, propôs-se 
situar o processo histórico-social do movimento LGBT na sociedade brasileira; identificar 
as conquistas e obstáculos das políticas públicasLGBTs formuladas, executadas e 
fiscalizadas no âmbito dos três poderes; e averiguar as políticas públicas de direitos 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8N2lvQmZ2V1FwU0wtWWRqa05xTTh5N19Tdmd3
https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8OXNjRmRFcXpLTlg5dkdjTE5zVjhMZ0ZMUEpZ


 

 

 

 

15 

humanos destinadas à população LGBT no Estado do Amazonas. Através do trabalho de 
campo sob a orientação de abordagens qualitativas, sem excluir os aspectos quantitativos, 
procuramos evidenciar as técnicas de resistências, estratégias e táticas utilizadas pelo 
movimento LGBT frente ao Estado ou à sociedade em geral para reivindicar direitos à 
população LGBT, para tanto realizamos entrevista à gestora do Centro de Referência em 
Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia Adamor Guedes – CRCH, órgão 
vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUS, responsável pela 
efetivação de políticas públicas voltadas à diversidade sexual no Amazonas, além das 
entrevistas efetivadas aos principais representantes do movimento social LGBT amazonense. 
Dentre os múltiplos aspectos revelados ficaram claro as diversas estratégias de interlocução 
do movimento social mantidas com o Estado brasileiro em seus distintos momentos histórico: 
dos grupos de sociabilidade, organização política em grupos de defesa de direitos, criação 
de periódicos ou estratégias de controle social mais recente como a presenças nas 
conferências setoriais nos conselhos de direito, além da motivação das frentes 
parlamentares pró diversidade sexual. Por fim, a pesquisa também constatado aspectos 
que diz respeito às dificuldades de implementação dos planos, programas e projetos, além 
da incipiência das políticas públicas dirigidas aos segmentos sociosexuais de lésbica, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais necessitando, pois, de maior proteção por parte do 
Estado.  
 
Trabalho Completo 

 
11.Arenas discursivas em torno da LGBTfobia: jogos de verdade nos jornais do 

Amazonas e no parlamento nacional 
 
Jeffeson William Pereira, Lucilene Ferreira de Melo e Isaac Guidão Toscano 
 
RESUMO: O presente estudo objetivou analisar as arenas discursivas em torno da LGBTfobia, 
tal intento desdobrou-se nos seguintes objetivos específicos: discutir os pressupostos 
teórico-discursivos da LGBTfobia enquanto estratégia biopolítica do Estado; investigar a 
propagação do discurso jornalístico presente nos crimes por motivação LGBTfóbica; além 
de explicitar a trajetória político-discursiva da legislação destinada à criminalização da 
LGBTfobia. A pesquisa ancorou-se no método de análise do discurso, a partir da 
arqueogenealogia foucaultiana, além do acúmulo da Teoria Queer evidenciada pelas 
produções de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Dentre os resultados destaca-se nos 
jornais amazonenses a sutil reiteração de enunciados estigmatizantes das sexualidades não-
heterossexuais, enquanto na arena discursiva do Legislativo Federal há um recrudescimento 
das forças políticas religiosas conservadoras, que passaram do patamar da mera oposição 
para a obstrução de direitos à população não-heterossexual. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 

12. O atendimento à mulher homoafetiva na atenção básica de saúde em 
Manaus 

 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8NnFWUko1N2Rvb3pjc1hlbVhmYzhhTllVWlU0
https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8MDQ3TzBGTVNaMk84aHlEd0lBQ1huUVB6ejc0
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Luana da Encarnação Pinto 
 
RESUMO: O trabalho objetivou conhecer a visão das representantes de organizações sociais 
do movimento LGBT sobre as principais dificuldades enfrentadas pela mulher homoafetiva 
no acesso à atenção básica de saúde em Manaus, visando identificar as ações realizadas em 
Manaus voltadas para saúde da mulher homoafetiva. Com relação à metodologia, o estudo 
foi de caráter qualitativo, as informações foram obtidas por meio da entrevista 
semiestruturada, na qual cinco mulheres homoafetivas participaram. Os levantamentos 
bibliográfico e documental evidenciaram que a homoafetividade feminina é historicamente 
contextualizada com o preconceito e a invisibilidade. Dentre os resultados obtidos destaca-
se o preconceito e o despreparo de alguns profissionais da área da saúde como aspectos 
que tornam o acesso da mulher homoafetiva à saúde injusto e excludente, no qual a 
orientação sexual não é respeitada.  
 
Trabalho Completo 

 
13. O panóptico midiático e a explicitação dos discursos de crimes com suspeita 

de motivação homofóbica nos jornais do Amazonas 
 
Isaac Guidão Toscano e Jeffeson William Pereira  
 
RESUMO: Objetiva-se analisar o panóptico discursivo em torno da homofobia. A pesquisa 
ancorou-se no método de análise do discurso a partir da arqueogenealogia foucaultiana em 
diálogo com a produção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros filiados à Teoria Queer. 
Evidenciou-se a propalação do discurso jornalístico presente nos crimes por motivação 
homofóbica através dos jornais: A crítica e Diário 24 horas, em versões impressas e on line. 
Dentre os resultados destaca-se a sutil reiteração de enunciados estigmatizantes das 
sexualidades não heterossexuais, tais como a repatologização e a moralização da conduta 
sexual presentes no discurso dos jornais amazonenses. Evidenciam-se ainda, as estratégias 
jornalísticas de reiteração de verdades dos seres abjetos à heteronormatividade. 
 
Trabalho Completo 
 

14. Violência Contra a Mulher e as Medidas Integrais de Proteção Social em Manaus 
Amazonas Brasil 

 
Célia Maria Nascimento de Oliveira, celia_mani@hotmail.com. Pós-graduanda em 
Prevenção e Tratamento da Dependência Química, pela Faculdade Salesiana dom Bosco, 
Assistente Social CRESS/AM-RR. 
  
RESUMO: Este estudo tem como objetivo refletir sobre, os impactos da violência contra a 
mulher e as medidas integrais de proteção social em Manaus Estado do Amazonas-Brasil. O 
trabalho desenvolvido trata-se de um estudo de cunho bibliográfico de caráter qualitativo, 
em que se utilizaram fontes secundárias, tendo como base: teses, artigos, revistas e obras 
literárias referentes ao tema. Com a pesquisa foi possível perceber que a violência de 
gênero em Manaus Estado Amazonas/Brasil, é um problema de alta complexidade em nossa 
sociedade, mas as medidas integrais de proteção social em favor da mulher, estão sendo 
ampliadas e implantadas através das políticas públicas existentes, porém o que dificulta o 
acesso são as agressões que muitas vezes são causadas por pessoas que não conhecemos, 
em outros casos essas pessoas são membros da própria família e até mesmo amigos muito 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8T1dtUmZPdWc1XzRTTU1SQTZ5T0pxS0NVMzJJ
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íntimos, que por estarem tão próximos acreditamos que serão incapazes de cometer 
qualquer tipo de crime violento conosco. O enfrentamento desse problema requer dos 
nossos governantes, gestores através dos órgãos competentes e toda a sociedade, medidas 
protetivas e interventivas mais atuantes pelas equipes profissionais para atender as 
mulheres vítimas de violência. A proteção integral à mulher nos dias atuais representa um 
grande avanço em nossa sociedade, reconhecendo-as como sujeito de direito, respeito à 
dignidade, à liberdade, à opinião, à alimentação, ao estudo, dentre outros. 
 
Trabalho Completo 
 
15 .Machismo e Patriarcalismo nas Representações Sociais da Violência de Gênero: O 

Perfil do Homem Agressor a partir do Serviço de Apoio Emergencial – SAPEM na Cidade 
de Manaus. 

 
Naiara Gaspar de Holanda Lima e Kamila Mariana Gadelha Hathcwell Hounssel Farias 
 
RESUMO: O presente artigo é resultado de trabalho de conclusão de curso, que realizou-se 
no ano de 2014, por meio de pesquisa bibliográfica e de campo, cuja técnica de coleta de 
dados foi a entrevista semiestruturada. O mesmo tem como objetivo trazer o perfil do 
homem agressor, e os fatores que conduzem à prática da violência contra mulher. Realizou-
se, uma discussão sobre a mulher, seu desempenho no seio familiar, bem como a origem 
da opressão e subordinação sofrida por ela ao longo do tempo, herança de um sistema 
machista e patriarcalista, que determina e influencia as representações sociais do homem 
e da mulher na sociedade. Este estudo também se propôs a descrever a figura do homem 
agressor, a partir de uma leitura crítica do quanto o machismo é reproduzido 
historicamente pela sociedade brasileira quanto a figura e o papel da mulher.  
 
Trabalho Completo 
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16. UM ESTUDO SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA EM MANAUS AMAZONAS BRASIL 

 
Célia Maria Nascimento de Oliveira - Pós-graduanda em Prevenção e Tratamento da 
Dependência Química, pela Faculdade Salesiana dom Bosco, Assistente Social CRESS/AM-
RR, celia_mani@hotmail.com 
 
Alcione Meneses Fonseca -  Graduada em Serviço Social pelo Centro Universitário do Norte 
- Laureate International Universities, alcionefonseca2012@hotmail.com 
 
 
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo principal, evidenciar a atuação daspolíticas 
públicas no enfrentamento da violência doméstica em Manaus Amazonas, como as políticas 
públicas estão sendo estabelecidas e regidas pelos gestores atuantes, relatando as formas 
de implantação e sua implementação pelos órgãos competentes da nossa atualidade em 
Manaus. Elencar a importância que a Lei 11.340/96, conhecida como, Maria da Penha, 
representa para proteger à mulher vítima de violência no cenário em que vivemos. Pontua-
se as formas de violência que as mulheres manauaras enfrentam em seu dia a dia por seus 
parceiros, como elas lidam com essas agressões e com que frequência as violências 
acontecem. Traça-se o perfil socioeconômico dessas mulheres vítimas de violência 
domésticas, onde as mesmas relatam as formas de violências sofridas pelos seus 
companheiros em seu ambiente familiar e conjugal, com que frequência as agressões 
acontecem.  A metodologia utilizada é de cunho bibliográfico, documental, comartigos, 
revistas e sites referente ao tema exposto.Assim, com o estudo percebeu-se que a violência 
doméstica em nossa sociedade ainda é um grande problema familiar e social, porém nossos 
governantes, sociedade, órgãos competentes e pesquisadores da temática, estão 
ampliando estratégias interventivas e explicativas para combater tal prática, através das 
políticas públicas e seus atores envolvidos na temática apresentada para reverter esse banir 
essa prática do nosso contexto amazônico. 
 
Trabalho Completo 
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GRUPO DE TRABALHO 3 – GÊNERO, VIOLÊNCIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
Dia 21 de outubro das 14h às 17h 
Sala 07 -  Faculdade de Direito 
Coordenadoras:  
Marcia Calderipe – PPG Antropologia Social/DAN/UFAM  
Consuelena Lopes Leitão – PPG Antropologia Social/UFAM 
 
TRABALHOS  

 
1. Limites e Possibilidades: Uma tentativa de aproximação com a realidade de 

adolescentes em situação de exploração sexual na cidade de Manaus 
 
Consuelena Lopes Leitão 
 
Resumo: A presente tese traz uma tentativa de aproximação com a realidade de 
adolescentes em situação de exploração sexual na cidade de Manaus. A hipótese que 
sustenta sua análise é a de que a rede de proteção e a rede de exploração de crianças e 
adolescentes partem de lógicas próprias e diferentes de funcionamento, e que a rede de 
exploração está muito mais próxima da realidade das adolescentes. A partir de experiências 
em campo, utilizando a etnografia e a observação participante em instituições de 
atendimento a adolescentes e em alguns pontos onde a exploração sexual ocorre nas ruas 
de Manaus, esta pesquisa une a psicologia e a antropologia, nas quais prevalecem bases 
teóricas feministas. A partir deste apoio, utiliza dois grupos de categorias para reflexões 
sobre o contexto das adolescentes que revelam a agência como tema transversal em todo 
processo. O primeiro grupo de categorias de análise envolve sexualidade, gênero, violência 
e poder e o segundo grupo trata da infância/adolescência, consentimento, rede e 
território.  A tentativa de aproximação também permite uma leitura que apresenta as 
categorias nativas “enxerimento”, “rede do babado” e “rede legal”, com representações 
e histórias das jovens em primeiro plano. Este estudo também destaca mapas que 
descrevem os pontos onde a exploração sexual ocorre, as lógicas de funcionamento dos 
espaços e das jovens; e os números de atendimento realizados em algumas instituições da 
rede de atendimento a casos de violência sexual. A partir desses procedimentos, mostra 
algumas reflexões que podem servir de contribuição local, para pensamos em limites e 
possibilidades para além do eixo vítima/agressor, nos equipamentos que materializam as 
políticas públicas no campo do enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes 
na cidade de Manaus. 
 
Trabalho Completo 
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2. A VIOLÊNCIA CONTRA LGBT´S EM MANAUS E AS AGENCIAS DA RESISTÊNCIA E DO 
ENFRENTAMENTO: Estudo de uma disputa territorial assimétrica dos campos da Moral 

e do Direito. 
 
Denis da Silva Pereira  - PPG em Antropologia Social-UFAM 
 
Resumo: A tese apresentada é resultado de uma pesquisa desenvolvida sobre a temática 
da Violência contra LGBT na Cidade de Manaus, propedeuticamente, justificada pelo 
patente e generalizado registro de homicídios que afeta este segmento da “população” 
brasileira e de Manaus. Ao iniciar a pesquisa o alvo do trabalho concentrava-se em 
etnografar, refletir e analisar casos de homicídios, todavia no decorrer da execução do 
projeto o campo conduziu o trabalho para a análise mais ampla do fenômeno.  Dessa forma, 
estabeleci a seguinte classificação: violência simbólica, violência moral, violência física e 
homicídios de cunho etnocida e genocida. A tese deste trabalho parte do princípio de que 
a violência que afeta LGBT´S é reativa enquanto atos que decorrem a partir da ousadia de 
agentes LGBT´S assumirem uma identidade específica e lutarem por Reconhecimento; 
todavia a mesma tem sido também dispositivo de mobilização e ação de agentes de 
Resistência, de Enfrentamento e de muitos agentes de Estado. Neste sentido, em si, a 
violência pode ser pensada como a negação da política como preconizou Arendt ( 2014), 
todavia, num para si, os dramas e tragédias que representam as várias modalidades de 
violência expressam que os LGBT´S são grupos organizacionais inseridos num conflito de 
disputa assimétrica de cunho Territorial do campo Moral e do Direito, haja vista que em 
cada situação especifica dos agentes que contribuíram com esta pesquisa destaca-se a 
dimensão de necessidades premente e coletivas – o direito a igualdade de status, o direito 
ao reconhecimento e ao bem viver. Portanto, o trabalho é de forma sucinta o contar e 
recontar estórias, acontecimentos dolorosos que partem de minha própria experiência com 
a violência até as narrativas de outros agentes sociais LGBT´S; estabelece apresentação 
organizacional dos movimentos sociais LGBT; dos contextos políticos contemporâneos que 
dificultam o construção da sociedade de direitos protagonizados por Patrimonialistas, 
Punitivistas e Religiosos, sendo estes últimos -os religiosos- o segmento que têm pautado a 
agenda de negação dos Direitos dos LGBT´S em aliança com os demais segmentos 
conservadores.  
 
Trabalho Completo 
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3. DILEMAS DA MATERNIDADE: ASSITÊNCIA A GRÁVIDAS PERUANAS NA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE BENJAMIN CONSTANT/AM 

 
Ana Maria de Mello Campos - Antropóloga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social – PPGAS/UFAM. e-mail: ammellocampos@hotmail.com 
 
RESUMO: O trabalho apresenta uma etnografia sobre o caminho percorrido por grávidas 
brasileiras e peruanas no sistema de saúde pública, no município de Benjamin Constant/AM. 
Teve como objetivo observar e descrever, comparativamente, a assistência pré-natal e as 
práticas adotadas por profissionais de saúde na assistência ao parto. A construção da 
pesquisa abrangeu revisão bibliográfica, pesquisa documental, entrevistas e observação 
participante. Através desses recursos foi possível reconstruir o percurso das grávidas do 
pré-natal ao parto, articulando a descrição da rede municipal de saúde, das relações entre 
profissionais de saúde e grávidas e a experiência do parto e da maternidade a partir dos 
relatos dos sujeitos da pesquisa. Participaram da investigação seis grávidas brasileiras e 
peruanas. No percurso da pesquisa, as relações observadas sugerem refletir sobre violência 
institucional, xenofobia e violência de gênero. 
 
Trabalho Completo 
 
4. FATOS E DRAMAS: O papel do sistema de justiça na solução de conflitos de gênero 

 
Vanuza Sangama Mesquita - INC/ UFAM 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar o papel do sistema de justiça na punição 
homicídios e tentativas de homicídios contra mulheres em Benjamin Constant/AM, no 
período de 2005 a 2011. Analisando as estatísticas por mortes violentas percebe-se que as 
mulheres correspondem a uma parcela significativamente inferior à população masculina. 
Não é, portanto, em termos de mortalidade que a violência contra a mulher se expressa 
nas estatísticas de saúde-doença, embora, deva-se ressaltar que entre os homicídios que 
atingem a população feminina, em torno de 70% a 80% os companheiros são os autores do 
crime, esses fatores são percebidos na bibliografia que deu suporte teórico a este trabalho. 
Assim como em outros países, o Município de Benjamin Constant tem um número muito 
elevado de denúncias de violência contra a mulher. Muitos casos denunciados na Delegacia 
de Policia de Benjamin Constant envolvem mulheres de 15 a 35 anos de idade, às vezes 
oscila até os 45. O estudo demonstrou que as mulheres são vitimas não somente no âmbito 
privado, mas do próprio sistema de justiça que deferia oferecer suporte na mediação de 
conflitos domésticos, pois a justiça se apresenta neste contexto como lenta e ineficaz. 
Analisando o discurso dos atores do sistema de justiça construído nos inquéritos e processos 
transparecem valores que são próprios de uma cultura machista e que são inseridos nas 
falas no momento de construção dos fatos. Além dos documentos (dissertações, inquérito, 
processos e bibliografias) o trabalho utilizou do método da pesquisa qualitativa para 
compreender o conjunto de diferentes técnicas desenvolvidas nestas instituições, vistas 
aqui como complexas.  
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8QnN2RUlXX0t3YU1laEVnaURwcWR2cEkxLXN3


 

 

 

 

22 

5. Violência obstétrica e a violação do direito da mulher a não discriminação 
 
Karollyne Lima Barbosa 
 
RESUMO: A mecanização da medicina, na tentativa de atingir a perfeição nos tratamentos 
dos enfermos, distanciou o médico da paciente, transformou a gestante em números e 
aperfeiçoou-se em combater os males do corpo, sem enxergar as necessidades, medos e 
desejos da mulher grávida. A Fundação Perseu Abramo, em 2010, realizou uma pesquisa e 
constatou que uma em cada quatro mulheres sofreu algum tipo de violência no parto e/ou 
pós-parto durante o seu atendimento médico. Nesta senda, o objetivo da presente pesquisa 
é expor como a ocorrência desta violência, reconhecida como uma violência de gênero, 
fere os direitos direito à igualdade e não-discriminação, inerentes à mulher e pode ser 
caracterizada no ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, a pesquisa utilizou o método 
dialético como o mais adequado, tendo em vista permitir a reflexão da violência obstétrica 
não como um acontecimento que tem causa e consequência em si mesmo, mas como um 
produto de um meio social baseado em discriminações e relações desiguais. Através da 
análise de documentos integrantes do sistema global de proteção aos direitos humanos, 
todos ratificados pelo Brasil, foi possível verificar que a violência obstétrica viola diversos 
direitos humanos a partir do momento em que fere o direito à igualdade e não-
discriminação. Ainda, apesar de até o momento não reconhecida na legislação brasileira, 
a violência obstétrica pode ser considerada como a apropriação do corpo e processos 
reprodutivos das mulheres pela equipe médica, que se expressa em tratamentos 
desumanizados, com o abuso de medicação e patologização dos processos naturais, 
resultando na perda de autonomia e capacidade de decidir sobre seus corpos e sexualidade, 
impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Portanto, a violência 
obstétrica é uma questão de saúde pública, que deve ser tratada na mesma magnitude em 
que viola direitos humanos. 
 
Trabalho Completo 
 
6. Ser homem e fazer família: algumas questões sobre violência sexual contra crianças 

e adolescentes a partir do Grupo de Autores 
 

Natã Souza Lima -  PPGAS/UFAM -Pesquisador do Núcleo Azulilás  
 
Resumo:É consenso na bibliografia sobre o tema, que a violência sexual interfere, 
rearranjando ou reforçando as relações familiares. Contudo essas visões enfatizam mais os 
problemas causados pós-violência, esquecendo ou ignorando, como eram as relações 
familiares antes da violência, que alterações ou manutenções de papéis e poderes são 
acionadas, por meio da violência, para a manutenção ou reforço dos laços familiares. 
Pretendo aqui trazer algumas reflexões, à luz dos relatos de homens que cometeram 
violência sexual contra crianças e adolescentes, a partir de situações comentadas em 
reuniões do grupo de autores, sobre a ideia de “fazer família”, sua relaçãoentre ser homem 
e ter cometido violência sexual. 
 
Trabalho Completo 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8Z09YX1c1SGZqTHN5NTVpaklabnFhMDNxQmxB
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7. TRANSFOBIA: RELAÇÕES ENTRE VIOLÊNCIA, TRANSGENERIDADE E CORPO NA CIDADE 
DE MANAUS 

 
Isabel Wittmann - Mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas. 
E-mail: iwittmann@gmail.com 
 
RESUMO: Nesse trabalho pretendo abordar diferentes violências sofridas por pessoas 
transgênero em virtude de suas identidades de gênero. As interlocutoras e interlocutores 
são mulheres e homens transgênero com idades variadas e pertencentes, 
majoritariamente, a uma classe média urbana e escolarizada em Manaus. Da dificuldade 
de acessar informações e procedimentos à negação do seu direito de ser, a transfobia se 
manifesta de formas sutis, que vão além da violência física.   
 
Trabalho Completo 
 
 

8. MASCULINIDADES E O TABU QUE PODE MATAR 
 
Edemilson Bibiani 
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir o tabu masculino que envolve a 
realização do exame de toque retal e outros exames relacionados ao pênis e ao testículo. 
No campo de estudos de gênero e de saúde coletiva existem várias pesquisas sobre a 
produção de masculinidades e como o modelo hegêmonicointerfere nos cuidados com a 
saúde, levando muitos a morte. O cuidado, nesta situação, está associado as mulheres e os 
homens que rompem as barreiras e realizam, por exemplo, o exame de próstata por meio 
do toque retal, são feminilizados. Assim proponho uma discussão sobre a interação e 
reprodução de uma masculinidade heterossexual em relação ao cuidado do corpo, uma vez 
que o tabu do toque e a dificuldade de cuidar do corpo faz parte do modo como esses 
homens se percebem enquanto homens. Dentre as consequências dessa reprodução do tabu 
aparecem às limitações do homem no modo de se posicionar no mundo e frente a outros 
homens ocasionando o aumento nos índices de morbimortalidade causadas por doenças 
especificamente masculinas como o câncer de próstata, de pênis e de testículo. O Estado 
na tentativa de minimizar estes índices elabora o Programa Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Homem, que por meio de peças publicitárias tenta informar o homem do cuidado 
necessário com sua saúde. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8RFdTbTg5cmR1S1B6Q1B3VzRMZ3IzS1FxeE5N
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9. A Trajetória de Professores ao Parlamento no Amazonas: Uma Análise do Discurso 
segundo a Perspectiva do Gênero 

 
Juçara Lobato da Silva 
 
RESUMO: Ao pesquisar os movimentos de professores no Amazonas nas décadas de 80 e 90 
observamos a emergência de lideranças políticas que articularam candidaturas e obtiveram 
êxito em ingressar no parlamento municipal. O contexto ao qual nos reportamos foi o da 
reabertura democrática em que os partidos de esquerda, nas suas variadas vertentes, 
converteram-se em expressão das mudanças ensejadas pelos movimentos populares. É 
assim que surgem novos atores no cenário político amazonense oriundo da militância nos 
partido, sindicato e movimentos sociais. Deste contexto, Vanessa Grazziotin, destaca-se 
pela atuação na educação, sindicato e parlamento numa trajetória sui generis da qual 
podemos observar sob a perspectiva de gênero cruzando experiências na docência, 
militância e parlamento. 
 
Trabalho Completo 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8d1BYMFd0VzhneWs
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GT4 - GÊNERO, SEXUALIDADE E SUBJETIVIDADES 
 
Dia 21 de outubro das 14h às 17h 
Sala 11 -  Faculdade de Direito 
Coordenadora: Profa. Iolete Ribeiro - Faculdade de Psicologia/UFAM 
Debatedores:  
Alessandra Pereira – UNINORTE - alessandra_pereira@hotmail.com 
Nilton Carlos da Silva Teixeira  - SEDUC - nsilvateixeira@yahoo.com.br 
Munique Therense Costa de Morais Pontes – UEA - mtherense@gmail.com 
 
TRABALHOS 
 

1. SENTIDOS DE RELAÇÕES DE GÊNERO PRODUZIDOS POR ADOLESCENTES DE UMA 
ESCOLA PÚBLICA NA PERIFERIA DA CIDADE DE MANAUS 

 
Kelly Pereira Uchôa, Graduanda em Psicologia, kellyp.uchoa@gmail.com, UFAM 
Fabiane Aguiar Silva, Mestre em Psicologia, fabianeaguiarpsi@hotmail.com, HUGV 
Iolete Ribeiro Silva, Doutora em Psicologia, iolete.silva@gmail.com, UFAM 
 
RESUMO: Compreendendo que a cultura e os sentidos de gênero são construídos 
socialmente, sendo compartilhados e reproduzidos no espaço escolar pelas relações 
informais e pedagógicas, o presente projeto de pesquisa propôs-se compreender os sentidos 
de relações de gênero produzidos por adolescentes de uma escola na periferia da cidade 
de Manaus/Amazonas. A pesquisa fundamentou-se na abordagem da psicologia sócio-
histórica visando contribuir com a discussão de gênero pautada na relação construída 
socialmente entre as performances de gêneros. Considerando as características e dinâmica 
destes processos, fez-se relevante pesquisar a produção de sentidos na adolescência, sob 
a perspectiva da psicologia do desenvolvimento humano. O objetivo geral da pesquisa foi 
compreender os sentidos de relações de gênero produzidos por adolescentes de uma escola 
na periferia da cidade de Manaus/Amazonas, já os objetivos específicos foram: 1. 
Identificar os sentidos das performances de gênero masculinas e femininas produzidos pelos 
adolescentes e 2. Compreender os sentidos de relações entre as performances de gênero 
produzidos pelos adolescentes no espaço escolar. A pesquisa adotou uma abordagem 
qualitativa de caráter exploratório e os instrumentos para a construção de dados foram a 
observação participante e o grupo focal. Os grupos foram realizados nas dependências da 
escola e a proposta se tratou da realização de grupos focais nos moldes de encontros com 
eixos norteadores de discussão. A análise dos dados foi fundamentada na proposta dos 
núcleos de significação. Como resultados da pesquisa, observou-se que os sentidos de 
relações de gênero produzidos pelos adolescentes revelaram um processo dialético de 
significados de performances de gênero pautados em concepções tradicionais, bem como, 
mais desconstruídas sobre os papeis masculinos e femininos. Ou seja, significados que 
estruturam concepções mais tradicionais de gênero vêm interagindo com discursos 
emancipatórios sobre as performances e produzem sentidos estruturados em anseios de 
relações contemporâneas mais satisfatórias. A discussões sobre relações contribuem com a 
produção de sentidos de relações mais alternativas, libertárias e criativas a partir da 
reflexão social, histórica e cultural das performances de gênero. 
 
Trabalho Completo 
  

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8RDdzRDh1a2dpdVgzOTM4WjZoQ3RhS0Eyc0VR


 

 

 

 

26 

2. SUJEITOS MASCULINOS EM CONSTRUÇÃO: SENTIDOS DE ÉTICA NAS RELAÇÕES DE 
GÊNERO DE TRABALHADORES DE UMA OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM MANAUS-

AMAZONAS 
 
Fabiane Aguiar Silva, Mestre em Psicologia, fabianeaguiarpsi@hotmail.com, HUGV 
 
RESUMO: O trabalho se trata de uma pesquisa qualitativa sobre os sentidos de ética nas 
relações de gênero de trabalhadores de uma obra da construção civil em 
Manaus/Amazonas. O objetivo geral foi compreender os sentidos de ética nas relações de 
gênero produzidos por trabalhadores de uma obra da construção civil em Manaus. Os 
objetivos específicos foram: identificar os sentidos de ser ético na relação durante as 
experiências de relacionamentos de gênero dos trabalhadores da construção civil em 
Manaus/Amazonas e relacionar os sentidos éticos produzidos pelos trabalhadores à 
construção de suas masculinidades nas relações de gênero vividas. Referenciou-se na 
Psicologia sócio-histórica de Vygotsky e rede de significações. A metodologia de pesquisa 
propôs uma construção de dados através de instrumentos como: relato de história de vida 
e questionário socioeconômico. Os participantes da pesquisa foram 5 sujeitos masculinos 
do ramo da construção civil de Manaus. As informações construídas na pesquisa foram 
analisadas via núcleos de significações. As éticas construídas pelos participantes em suas 
histórias de vida e relações ressaltaram que as condutas para uma relação satisfatória 
necessitariam de afeto, igualdade, respeito, franqueza, coerência, cordialidade, acordo 
intersubjetivo e diálogo. Porém, cada dimensão destas possuiria entrecruzamentos, 
dinâmicas, sentidos e intensidades distintas e que precisariam ser acordadas com essas 
conjunturas que também ocorrem no outro, o que revela a complexidade deste processo. 
Aspectos como abstração, reflexividade, alteridade e assertividade, necessários ao 
desenvolvimento do diálogo, destacam-se nas dificuldades e nas potencialidades relatadas. 
A ineficiência ou a potência destes aspectos dificultam ou os ajudam a desenvolver o lidar 
nas relações. A pesquisa identificou a necessidade dos participantes em relacionar os 
sentidos que orientam suas vidas às suas atitudes em relação a si e ao outro em uma relação 
como o cuidado, o afeto e a conveniência. Verificou-se a necessidade de se refletir a 
construção ética na contemporaneidade, de forma que as políticas públicas considerassem 
cada vez mais as histórias de vida das pessoas e seus sentidos, de forma a favorecer 
discussões sobre ”como se conduzir em relação ao outro para uma vivência satisfatória a 
dois? ”. O trabalho conseguiu contribuir com reflexões sobre possibilidades de ser e se 
relacionar, evidenciando a reflexão da construção social das identidades de gênero via 
processos éticos. 

 
Trabalho Completo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

27 

3. ASPECTOS PSICOPOLÍTICOS DE MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO NA CIDADE DE 
MANAUS 

 
Bárbara Míriã Cintra Gomes, Graduanda em Psicologia, b.mcgomes@hotmail.com, UFAM 
 
Iolete Ribeiro Silva, Doutora em Psicologia, iolete.silva@gmail.com, UFAM. 
 
Paulo Victor Telles de Almeida, Mestrando em Psicologia, pv.telles.almeida@gmail.com, 
UFAM  
 
RESUMO: Este artigo propõe-se a investigar aspectos psicopolíticos de mulheres 
profissionais do sexo da cidade de Manaus, analisando, em conjunto com as trabalhadoras, 
os modos de subjetivação e identidade política. Utilizando conceitos da psicologia política, 
leituras bibliográficas e com a inserção da pesquisadora no contexto das trabalhadoras foi 
possível compreender as demandas da categoria que tem como pautas principais a 
prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, o combate a violência contra a mulher e 
a busca por direitos sociais e trabalhistas para as profissionais do sexo. Além disso, pode-
se observar discursos de caráter unificador e emancipatório para mulheres, em sua maioria 
de descendência indígena e/ou negra e baixo poder econômico. Entretanto, a pouca 
participação das associadas trava avanços, atribuídos a fatores como as questões familiares 
e violências causadas por preconceito e discriminação. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8ZEdyV2EydVdrcE0wZzlhVng5VnhIc3V4clpZ
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4. ANÁLISE DAS METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL EM GRUPO DE 
HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA CONJUGAL 

 
Thiago Silva dos Santos, Mestrando em Psicologia, thiago_silva_90@hotmail.com, UFAM 
 
Iolete Ribeiro Silva, Doutora em Psicologia, iolete.silva@gmail.com, UFAM 
 
André Luiz Machado das Neves, Doutorando em Saúde Coletiva, 
andre_machadostm@hotmail.com, UEA 
 
Fabiane Aguiar Silva, Mestre em Psicologia, fabianeaguiarpsi@hotmail.com, HUGV 
 
Fernanda Priscilla Pereira Calegare, Mestre em Psicologia fepripres@hotmail.com, 
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM 
 
RESUMO: Mediante o fenômeno da violência contra a mulher e as prerrogativas da Lei Maria 
da Penha (Lei no 11.340), este artigo teve como objetivo analisar os documentos que 
relatam as metodologias de intervenção social da Psicologia e Serviço Social do Projeto de 
extensão “Educação e Atenção Psicossocial a Homens Autores de Violência Conjugal” em 
Manaus, Amazonas. Trata-se de Pesquisa Documental, com enfoque qualitativo. Os 
resultados apontaram que as metodologias foram consideradas inovadoras na região norte, 
ao contemplarem as relações socioculturais, utilizarem a linguagem como principal 
instrumento de dialogicidade e responsabilização, potencializarem o cuidado de si e do 
outro na conjugalidade e apresentarem uma alternativa de assistência. Concluiu-se que as 
metodologias de intervenção oportunizaram a reflexão das práticas sociais e do fazer 
profissional, considerando a complexidade e dinamicidade do fenômeno psicossocial. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8aTlvYlhZb2VUY2pCM19SVkFDRWx1WXB0WFFj
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5. VIVÊNCIAS DE FEMINILIDADES EM UMA INSTITUIÇÃO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM 
MANAUS/AMAZONAS 

 
Lorena Milon de Alencar, Graduação em Psicologia, lorenamilon@gmail.com, Centro 
Universitário Luterano de Manaus 
 
Thiago Silva dos Santos, Mestrando em Psicologia, thiago_silva_90@hotmail.com, UFAM 
 
Iolete Ribeiro Silva, Doutora em Psicologia, iolete.silva@gmail.com, UFAM. 
 
RESUMO: Esta pesquisa objetivou compreender as vivências de feminilidade nos cursos 
técnicos de edificações e eletrotécnica ofertados em uma instituição de educação 
profissionalizante na cidade de Manaus, com a finalidade de relacionar tais vivências para 
a construção das feminilidades. Para tanto, esse estudo teve caráter exploratório com 
enfoque qualitativo, e adotou como metodologia um questionário semiestruturado para 6 
participantes voluntárias, estudantes dos cursos pesquisados e colaboradoras da instituição 
que convivem diariamente com as turmas, além de visitas em sala de aula para registar o 
diário de campo. As visitações e os depoimentos coletados, possibilitaram alcançar os 
objetivos e obter informações válidas para compreender os aspectos vivenciais das 
feminilidades onde o gênero masculino tornou-se predominante. 
 
Trabalho Completo 
 

6. SENTIDOS DE SEXUALIDADE ENTRE IDOSAS: DISCUTINDO PARTICIPAÇÃO, 
EMANCIPAÇÃO E GÊNERO 

 
Estephânia de Lima Oliveira, Mestre em Psicologia, estephaniapsy@gmail.com, Faculdade 
Martha Falcão 
 
RESUMO: Esta pesquisa adotou a perspectiva histórico-cultural como base para discutir o 
sentido e o significado da sexualidade entre idosas usuárias de um Centro de Atenção à 
Terceira Idade de Manaus/AM. Participaram 6 mulheres entre 60 e 64 anos e foram 
realizadas entrevistas semi-estruturas com objetivo de identificar as relações sociais 
construídas no decorrer da vida que a constituíram como pessoa do gênero feminino. Com 
base na análise de conteúdo dos resultados, foram encontrados 07 núcleos de significações: 
(1) Dou graças a Deus, porque meu marido fracassou: o sexo como obrigação; (2) Eu não 
tenho mais aquela vontade: a culpa é da doença; (3) Eu estou com muita vontade de fazer 
sexo: eu ainda gosto; (4) Coração bem mexido: paixão na terceira idade; (5) Não é só sexo: 
buscamos uma amizade; (6) Sexo associado à vergonha; e, (7) Sexualidade higienista: sexo 
seguindo padrões normativos. Sendo assim, faz-se importante considerar a necessidade que 
a psicologia tenha um olhar mais político acerca da sexualidade do idoso, promovendo a 
discussão de temáticas como: namoro na terceira idade; sexo na terceira idade; 
masturbação, principalmente no contexto das mulheres que tem historicamente sua 
sexualidade reprimida e silenciada. Os resultados obtidos podem ser considerados como 
satisfatórios para a pesquisa, por proporcionar dados que pudessem ser analisados e 
discutidos sob uma perspectiva crítica da psicologia, não se limitando numa visão 
organicista do desenvolvimento humano, mas dando ênfase aos processos psicossociais do 
sujeito. 
 
Trabalho Completo 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8N0lYRDRxUFFjaEdjblFjTi16LV9NN1hiMXI0
https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8UTN1ZGl2R0RvVU44V3lRLXdJemVGOXBhdzJR
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7. OS SIGNIFICADOS DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO PARA TRAVESTIS QUE MORAM 
NA CIDADE DE MANAUS 

 
Ane Caroline Coutinho Nunes, Graduanda em Psicologia, ane.legio2@hotmail.com, UFAM 
Andrews do Nascimento Duque, Mestre em Psicologia, andrews.duque@gmail.com, ESBAM 
 
RESUMO: A pesquisa “Os Significados da Escolarização para travestis que moram na Cidade 
de Manaus” foi um projeto de PIBIC financiada pela FAPEAM. A partir de outras pesquisas 
que tratam sobre questões de gênero é possível perceber que muitas vezes pessoas que 
saem dos “padrões” instituídos pela sociedade em geral, acabam sendo excluídas de boa 
parte do processo de desenvolvimento social, sendo a escola um dos espaços que colaboram 
para a exclusão dessas pessoas. No caso desta pesquisa, o foco de estudo são transexuais e 
travestis, que em muitas situações se veem obrigadas a esconder suas identidades de 
gênero para poder sentirem-se aceitas nos espaços escolares. É importante trazer esta 
temática para o âmbito acadêmico para que sejam pensadas estratégias de inclusão desta 
população nos espaços públicos e oferecidas novas perspectivas de vida bem como ações 
que viabilizem seu pleno desenvolvimento como cidadãs, através da educação, saúde e 
trabalho. Participaram da pesquisa cinco pessoas sendo que quatro se identificaram como 
de gênero transexual e uma como travesti. O objetivo geral foi investigar quais os 
significados do processo de escolarização para travestis que moram na cidade de Manaus. 
E objetivos específicos: Levantar dados sobre a inserção de travestis nas escolas junto aos 
registros da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas – SEDUCAM; Apontar qual o 
lugar atribuído a escolarização em suas trajetórias de vida; Conhecer se existem entraves 
para sua permanência nos contextos de escolarização e quais são eles; Indicar possíveis 
estratégias utilizadas pelas travestis para dar continuidade ao processo de escolarização. 
As participantes tinham idades entre vinte e dois (22) e trinta e cinco (35) anos. A 
escolaridade varia desde o ensino fundamental incompleto até cursando o ensino superior. 
Em termos metodológicos utilizou-se uma abordagem qualitativa de caráter exploratório. 
O instrumento de coleta de dados foi entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados 
foi utilizada a técnica dos Núcleos de Significação proposta por Aguiar e Ozella (2013). Após 
transcrição e análise das entrevistas os dados foram agrupados em pré-indicadores, 
indicadores e núcleos de significação. Foram identificados seis núcleos: (1) A escola como 
possibilidade de obter reconhecimento e vida digna; (2) Ambiguidades no processo de 
escolarização de travestis e transexuais; (3) Formas de violências vivenciadas na escola; 
(4) A escola não está preparada: o uso banheiro e outras formas de discriminação; (5) 
Fatores que dificultaram a permanência na escola; (6) Formas de conviver na escola e 
estratégias para permanência. A análise dos núcleos apontou que a escola ainda tem muito 
para melhorar para ser inclusiva. Um dos aspectos a serem questionados é a forma como 
os professores e alunos lidam com pessoas que estão fora do “padrão” instituído, para que 
a escola seja um espaço possível e acolhedor para estas pessoas, e que assim elas consigam 
ser reconhecidas como Pessoas, com todos os seus direitos garantidos. Para as 
participantes, a escolarização está ligada ao trabalho, se elas possuem uma boa 
escolarização, elas conseguirão bons trabalhos, alcançando assim o pleno reconhecimento 
como cidadãs. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
  

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8Q3NiMzh2MGhuMEJ1aWk3RS1aLWl5SjlHRk1v
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8. ANÁLISE DOS PROCESSOS DIALÓGICOS ENTRE ADOLESCENTES MULTIPLICADORES EM 
EDUCAÇÃO SEXUAL 

 
Michelle de Albuquerque Rodrigues, Mestre em Psicologia, SEMED 
michellerodriguespsi@gmail.com 
 
RESUMO: Na instituição escolar, falar sobre sexualidade em termos educativos desafia a 
visão muito comum de que este assunto motiva incondicionalmente as/os adolescentes a 
ouvir. Falar e escutar – escutar e falar, então, vem estruturar na dialogia uma forma mais 
atraente de viver, aprender e educar sobre a sexualidade na escola. Neste sentido, nossa 
pesquisa, realizada em 2010, no curso de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal 
do Amazonas, visou a investigar os processos dialógicos das/os adolescentes 
multiplicadoras/es em educação sexual de uma escola pública de Ensino Médio em Manaus. 
Consistiu em uma pesquisa-ação, e teve como objetivo geral analisar os processos 
dialógicos entre adolescentes multiplicadoras/es no desenvolvimento das intervenções 
preventivo-educativas em educação sexual. Teve os seguintes objetivos específicos: 
elaborar de forma dialógica intervenções em educação sexual; aplicar dialogicamente, as 
intervenções planejadas com as/os multiplicadores, junto às/aos demais estudantes da 
escola (não participantes do grupo de multiplicadoras/es); e avaliar a atuação das/os 
multiplicadoras/es na aplicação dialógica destas intervenções.  As contribuições da dialogia 
de Paulo Freire e do dialogismo de Mikhail Bakhtin permitiram analisar os processos 
dialógicos enquanto elementos indispensáveis à transformação da realidade político-
pedagógica, e delinear de que forma as/os adolescentes podem concretizar ações 
multiplicadoras em sexualidade. O material analisado resultou de gravações em áudio e de 
observações de campo durante intervenções grupais, em encontros semanais com os 
sujeitos. Os resultados indicaram aspectos necessários para a formação de educadoras/es 
em sexualidade: a crítica sobre as políticas públicas em sexualidade e sobre o histórico do 
estudo do tema na instituição, a definição dos fatores necessários para se sentir um/a 
multiplicador/a, a identificação dos aspectos ideológicos envolvidos na função de 
multiplicar estes conhecimentos, a relação pedagógica entre alunos/as e coordenadores do 
grupo (a pesquisadora, uma professora e um professor, ambos da área de Biologia), a 
integração constante entre teoria e prática, dentre outros. Concluímos que na fala das/os 
próprias/os multiplicadoras/es podemos encontrar os meios para conduzir a formação 
educacional entre pares, e que uma educação sexual compromissada com os anseios das/os 
jovens acontecerá, por conseguinte, na concretização de uma contínua dialogia com 
estas/es.  
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8RnRHQTNzZmhkVnoxRC05NndiMFJXRmtoZk5z
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9. SIGNIFICADOS E SENTIDOS SOBRE HOMOSSEXUALIDADE ENTRE DOCENTES: UMA 
ANÁLISE SÓCIO-HISTÓRICA 

 
Ângelo Cabral Esperança, Mestre em Educação, angelocabralesperanca76@gmail.com, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Manaus 
 
André Luiz Machado das Neves, Doutorando em Saúde Coletiva, 
andre_machadostm@hotmail.com, UEA 
 
RESUMO: Com o propósito de analisar os significados e sentidos construídos por docentes 
de licenciaturas de uma Instituição de Educação Superior (IES) do Estado Amazonas sobre 
a homossexualidade, este artigo adotou a concepção de sujeito proposta por Vygotsky, que 
trata do desenvolvimento psicológico humano a partir de pressupostos históricos-culturais. 
A pesquisa assumiu a abordagem qualitativa, de caráter exploratório. Participaram da 
pesquisa os docentes dos cursos de licenciatura em Pedagogia, Letras – Língua Portuguesa, 
História e Educação Física que atuam na formação dos referidos cursos. Foram realizadas 
oito entrevistas semi-estruturadas com dois professores de cada curso. Os dados apontam 
que os significados e sentidos atribuídos à homossexualidade enquanto vivência da 
sexualidade humana são partes do enredo construído pelos discursos históricos, culturais, 
políticos e ideológicos desta sociedade, posto que, se mostram preponderantes em suas 
construções dialógicas os aspectos essencialistas e naturalizados, aspectos principais que 
contribuem para incorporação de visões moralizadoras e patológicas junto a esta vivência. 
A importância da temática e sua abordagem no ambiente formativo estudado fazem-se 
marcadas por discursos e ações reticentes por parte de docentes faz com que suas práticas 
pedagógicas relacionadas a temática apresentem-se distantes do compromisso com a 
promoção da cidadania LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros). Desta maneira, os pressupostos educacionais nacionais da atualidade que 
propõe a construção e efetivação de uma educação que observa a diversidade enquanto 
uns de seus eixos condutores apresentam-se “emudecidos” e/ou “esquecidos” junto aos 
sujeitos estudados, demonstrando também que o posicionamento político dos cursos 
investigados é o “distanciamento” da temática. 
 
Trabalho Completo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8MmlkWFpMZkViNmtLTXcwZGNBZzhOWXdiYTFz
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GT5 - RELAÇÕES DE GÊNERO, PODER E VIOLÊNCIA EM LITERATURAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Dia 21 de outubro das 14h às 17h 
Sala 09 -  Faculdade de Direito 
Coordenadora: Nicia Zucolo - Departamento de Literatura/UFAM 
 
TRABALHOS 
 

1. CORPO INSURRECTO: PARA UMA ESPÉCIE DE POESIA FEMINISTA EM LUIZA NETO 
JORGE 

 
Carolina Alves Ferreira de Abreu – UFAM (Mestrado) 
 
RESUMO: A partir de Corpo Insurrecto, obra da poetisa portuguesa Luiza Neto Jorge, 
propõe-se fazer um estudo conduzido à abordagem do corpo da mulher enquanto elemento 
perpassado por agentes históricos e sociais, projetando-se como um lugar que de um lado 
é politicamente regulado, sob a hierarquia de gênero, e de outro, é marcado pelas formas 
de resistência. As relações de poder, vinculadas ao corpo, tornam-se mais manifestas, 
enquanto a poesia relaciona-se como itinerário de ressignificação e empoderamento entre 
as subjetividades femininas.  
 
Trabalho Completo 
 

2. A SUPOSTA LIBERDADE FEMININA EM NÉLIDA PIÑON 
 

Edmilson de Oliveira Nobre – UFAM (Iniciação científica) 
 
RESUMO: A sexualidade humana é marcada por vários tabus, que se acentuam de forma 
danosa quando se trata da sexualidade feminina. É certo afirmar que a mulher, por meio 
das lutas dos últimos séculos, conseguiu se libertar de certas instituições que a impediam 
de decidir sobre o seu próprio corpo. Contudo, percebe-se ainda que o corpo feminino 
passa por certas subjugações, por certos pensamentos que impedem a mulher de viver sua 
sexualidade de forma autônoma. O que nos leva a interrogar a respeito dessa liberdade, 
refletido acerca das ideias que ainda persistem em impor um lugar subalterno à mulher. 
Para tanto, recorremos ao conto “Cortejo do Divino”, de Nélida Piñon, para analisarmos 
como a autora enfatiza a liberdade feminina, entendida por nós como uma suposta 
liberdade. 
 
Trabalho Completo 
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3. SUBMISSÃO FEMININA NA FAMÍLIA, EM CLARABOIA, DE JOSÉ SARAMAGO 
 
Kelly Gomes Cavalcante – UFAM (Mestrado) 

 
RESUMO: Por muito tempo a mulher foi percebida como uma condição inferior com relação 
ao homem, refletindo moldes das sociedades patriarcais. A compreensão dos indícios 
iniciais dessa condição é oportunizada pelo retrato feito por Beauvoir, em Segundo Sexo. 
Procuro identificar meios que evidenciem a perpetuação dos valores patriarcais arraigados 
na mulher pelas prerrogativas masculinas e justificados na constituição da família, 
conforme expressa Bourdieu, em A dominação masculina, tratando da condição herdada a 
partir dos estados paternalistas, na visão ultraconservadora da família como modelo de 
ordem social e moral. Tratarei da submissão feminina dentro da instituição Família, 
especificamente na relação entre a mulher Rosália, o marido e a filha, como retrato 
aparente de uma sobreposição, às vezes absoluta, do homem. 
 
Trabalho Completo 
 
4. TIMÓTEO MENESES E MARIA SINHÁ: OS QUEER DE A CRÔNICA DA CASA ASSASSINADA 

DE LÚCIO CARDOSO 
 
Wanessa Reis Filgueiras  - UFAM (Mestrado) 

 
RESUMO: Temos por objetivo nessa comunicação abordar a Teoria Queer, usando como 
pano de fundo a obra Crônica da Casa Assassinada, do autor mineiro Lúcio Cardoso. Com 
base na obra faremos um recorte nas personagens Timóteo Meneses e Maria Sinhá para 
exemplificar a teoria. Nossa base teórica será os livros: Judith Butler e a Teoria Queer 
(2015) de Sara Salih e Teoria Queer: um aprendizado pelas diferenças (2015) do Richard 
Miskolci. Trazemos questionamentos sobre o que é o diferente? Como a sociedade se 
relaciona com esse diferente? Há apenas exclusão daqueles que não seguem um padrão 
imposto socialmente? A sociedade os segrega violentamente, baseada em sua condição de 
diferença? 
 
Trabalho Completo 
 

5. O TRÁFICO SEXUAL NOS CAMINHOS DA FICÇÃO: UMA LEITURA DE MYRA, DE MARIA 
VELHO DA COSTA 

 
Yasmin Serafim – USP (Doutorado) 
 
RESUMO: Maria Velho da Costa, em 2008, publicou Myra, um romance que nasceu do 
desdobramento de um conto publicado na revista Egoísta ainda em 2002. Como muitas das 
publicações da autora, este último livro apresentou ao leitor questões caras à sociedade 
portuguesa contemporânea, voltando principalmente o olhar para a situação da mulher no 
país. Dessa vez, porém, a opção por escolher uma personagem estrangeira acarreta 
reflexões que extrapolam a situação da mulher portuguesa e se voltam para a situação da 
mulher imigrante. Myra, uma garota russa de 15 anos, é uma vítima de tráfico de pessoas 
para fins sexuais, que foge do bordel onde trabalhava na tentativa de voltar para a Rússia. 
No entanto, o seu caminhar em círculos por Portugal tanto não a leva ao seu país de origem 
quanto, metaforicamente, não a liberta da condição de ilegitimidade no país. A partir do 
romance de Maria Velhos da Costa é possível discutir as implicações que a relação entre 
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gênero e violência inflige sobre as vítimas do tráfico sexual na Europa do século XXI. Para 
tanto, os estudos recentes de Boaventura de Sousa Santos, Conceição Gomes e Adriana 
Piscitelli serão utilizados como ponte entre o atual contexto social português/europeu e o 
romance de Maria Velho da Costa. 
 
Trabalho Completo 
 

6. FORMAS DE VIOLÊNCIA: A MULHER SUBALTERNA EM DOIS IRMÃOS 
 

Sibely da Silva Souza – UFAM (Mestrado) 
 
RESUMO: Este estudo está voltado para a análise da violência como mecanismo de poder 
atuante sobre a mulher subalterna. A proposta se concentra na personagem Domingas, do 
romance Dois irmãos, de Milton Hatoum. Escolheu-se verificar algumas formas de violência 
que se efetivam nessa mulher ficcional e permitem ver a complexidade em torno dessa 
temática que se configura como problema social, mas que, por vezes, aparece de maneira 
velada. Entendemos a literatura como forma de denúncia, pois as várias formas de violência 
encontradas em textos literários mostram que devemos analisá-los sob esse viés. Desse 
modo, é possível perceber a sistematização dos muitos fatores que colaboram para a 
efetivação da violência contra a mulher na sociedade. Para o desenvolvimento deste 
estudo, utilizamos como aparatos teóricos: Zizek que aborda conceitos como violência 
objetiva e subjetiva, e Pierre Bourdieu que fala sobre o conceito de violência simbólica. 
Por tudo isso, vale ressaltar que a violência é construída como um mecanismo de controle 
atuante sobre os corpos e está vinculada ao poder patriarcal/masculino que se faz presente 
na atualidade e ainda é exercido sobre as mulheres como se fizesse parte de uma “ordem 
natural” concedida ao homem e também à sociedade. 
 
Trabalho Completo 
 
7. MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA E AUTORITARISMO EM O TORTURADOR EM ROMARIA, 

DE HELONEIDA STUDART 
 
Renata da Silva Targino – UFAM (Mestrado) 

 
RESUMO: Propõe-se fazer uma discussão sobre as manifestações de violência e 

autoritarismo presentes na obra O torturador em romaria (1986), de Heloneida Studart, 
em relação às personagens femininas da narrativa, demonstrando como o ambiente 
machista do nordeste brasileiro e a mentalidade da dominação masculina exercem 
violência e controle sobre as figuras femininas na obra. A proposta de reflexão deste 
trabalho é voltada para a violência institucionalizada que se instrumentaliza, na obra, não 
só pelo contexto da ditadura militar brasileira, mas pela opressão gerada através de 
instituições como a Família, Igreja, sociedade etc.  

 
Trabalho Completo 
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8. ADÍLIA LOPES: A ESCRITA FEMININA À LUZ DA EXPERIÊNCIA COM RECUO 
 
Rayesley Ricarte Costa – UFAM (Iniciação Científica) 
 
RESUMO: Pretende-se, a partir deste trabalho, apresentar a autora Adília Lopes à 
comunidade acadêmica e refletir acerca da condição da autoria feminina e falta de 
reconhecimento pelo cânone, relacionando o estado de saúde de Adília no momento em 
que começa a escrever, sem esquecer-se de como a sociedade trata os sujeitos que sofrem 
de doenças psíquicas. Para tanto, utilizar-se-á o ato XII do livro O poeta de Pondichéry. 
 
Trabalho Completo 
 

9. AMOR DE MULHERES NA LITERATURA: ESTADO DA ARTE DE 
SAFO DE LESBOS ATÉ OS DIAS ATUAIS 

 
Suzane Kamilly Moreira Patricio - Iniciação Científica - UFAM 
 
Resumo:Este trabalho corresponde à proposta de investigação sobre o tema Lesbiandade 
(homossexualidade feminina e homoerotismo) na Literatura desde Safo de Lesbos até o 
momento atual, por meio de levantamento do Estado da Arte na Literatura Brasileira. A 
primeira parte do trabalho  será um estudo sobre Safo de Lesbos, como primeira poetisa a 
escrever sobre a relação homoerótica, mostrando as dores, angústias, preconceito social e 
a invisibilidade da mulher lésbica. Em sequência, será realizada pesquisa sobre Estado da 
Arte, na qual pretendemos identificar tema em textos da Literatura Brasileira e em 
pesquisas em andamento ou concluídas em universidades brasileiras. Pretendemos, assim, 
identificar obras, autores (as), pesquisadores (as) e perspectivas da presença e abordagem 
do tema: afinal, como esse tema e sua Literatura são vistos pela sociedade; como se 
percebe a presença do amor entre mulheres nas entrelinhas dos textos; se esse tema 
(homossexualidade pesquisa sobre Lesbiandade na Literatura) tem ganhado maior espaço 
nas pesquisas acadêmicas. A pesquisa será fundamentada no Paradigma da Complexidade 
de Edgar Morin, na Teoria de Residualidade Literária e Cultural, de Roberto Pontes e na 
Literatura Comparada. 
 
Trabalho Completo 
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GT 06 - Gênero, Violência e Segurança Pública 
 
Dia 21 de outubro das 14h às 17h 
Sala do Plenário da Faculdade de Direito -  Faculdade de Direito 
Coordenadora: Izaura Rodrigues - UEA 
Debatedores: -  Davyd Spencer – UFAM e Dorli Marques - UEA 
 
 
TRABALHOS 
 
1. Ronda Maria da Penha: o papel do Estado do Amazonas na Redução da Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher 
 
Criscyanne Andrade de Oliveira 
Assessora no Ministério Público Federal – MPF/AM, Mestre em Segurança Pública, 
Cidadania e Direitos Humanos - Instituição: Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
 
RESUMO: A presente pesquisa abordou o policiamento comunitário do Projeto Ronda Maria 
da Penha: O papel do Estado do Amazonas na redução da violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Neste sentido, o presente trabalho pretende responder ao seguinte 
questionamento: Como o Estado do Amazonas tem atuado na política de enfrentamento à 
violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Manaus? O objetivo geral 
foi verificar a atuação do Estado do Amazonas em relação à violência doméstica e familiar 
contra a Mulher no Município de Manaus, analisando o Programa Ronda Maria da Penha 
(PRMP) na área de circunscrição do 27º Distrito Integrado de Polícia desta capital, no bairro 
Novo Aleixo, onde foi implantado inicialmente. Após o registro feito de maneira 
individualizada, os resultados da pesquisa de campo demonstram que a vítima e seu 
agressor normalmente possuem emprego fixo, o principal algoz da agressão é o 
companheiro ou ex- companheiro, a vítima possui filhos, o agressor não possui 
antecedentes criminais e, após a denúncia encontra-se em liberdade, o local da agressão 
normalmente é a residência da vítima, o período da agressão é compreendido na parte da 
noite entre as 19:00h - 23:59h, e aos domingos, pós utilização de bebidas alcoólicas ou 
substâncias entorpecentes, segundo as entrevistas, quanto a escolaridade da vítima 
observou-se que normalmente ela possui nível fundamental completo, até o fim do 
acompanhamento das vítimas são feitas 3 visitas, por atendimento, no que compreende a 
faixa etária das vítimas, a sua maioria compreende-se entre 20 à 39 anos, o agressor possui 
entre 30 à 34 anos. 
 
Trabalho Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8bjZsMjJvNFNwLW80emlCcGswd2RmXzI5akdB
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2. Mulheres do Crime: uma análise socieconômica das detentas do presídio Anísio 
Jobim e do centro de detenção provisória feminino no Estado do Amazonas 

 
Ernandes Herculano Saraiva; Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos 
Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA, Bacharel em Direito, Técnico 
em Segurança Pública 
 
Neuton Alves da Silva; Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos 
pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Advogado Geral da União – AGU, 
Professor universitário. 
 
RESUMO: Não obstante os dados estatísticos indicarem serem os homens, na faixa etária 
dos 14 aos 29 anos, os que mais cometem crimes, é relevante, do ponto de vista das 
políticas públicas de segurança, entendermos o papel da mulher nesse contexto. Em 
decorrência dessa realidade e da ampla divulgação dos meios de comunicação, pouco se 
discute o papel da mulher nesse processo. Soma-se a este fato a ligação que a mulher 
possui com o lar, os cuidados com os filhos e família, sendo frequentemente relacionada 
como vítima, quase nunca como algoz. Este artigo propõe apresentar uma reflexividade 
quanto à abordagem das questões da criminalidade feminina no Amazonas e como o Estado 
trabalha suas politicas públicas preventivas ou repreensivas em uma perspectiva de gênero. 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, tendo como método de abordagem o 
dialético, e, como procedimento o estudo de caso, este realizado nos presídios femininos 
em Manaus.Busca-se também compreender as análises mais detalhadas das dinâmicas dos 
crimes que evidenciam que as mulheres estão saindo do androcentrismo criminológico e 
rompendo com o predominante pragmatismo da fragilidade, da servidão e da submissão. 
Porém, é crescente o número de mulheres com baixa renda econômica que entra no mundo 
do crime. Assim, ao analisar o sistema prisional e as detentas em Manaus, percebe-se que 
os complexos penitenciários superlotados e com as garantias de direitos básicas sendo 
violadas, não atendendo os quesitos estipulados pelo constituinte ou pelas leis de 
execuções penais, fazem com que muitas dessas mulheres se tornam vítimas do colapso 
que é o sistema prisional brasileiro. Percebe-se ao fim da pesquisa que os estudos quanto 
ao caso da criminalidade feminina, as políticas sociais por parte do estado são pouco 
efetivas quando voltadas as mulheres delinquentes ou infratoras. 
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3. Exploração sexual infantil: um estudo de caso acerca da coragem das meninas 
indígenas de São Gabriel da Cachoeira para enfrentar esse mal. 

 
Joyce Pacheco Santana - Universidade Federal do Amazonas. 
Delegada de Polícia. Mestranda em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos. 
Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
 
RESUMO: A exploração sexual infantil desconsidera a natureza humana da vítima. O 
presente artigo reflete os desafios de várias meninas indígenas de São Gabriel da 
Cachoeira/AM, denunciantes do crime de exploração sexual, tendo como autores os homens 
mais influentes da cidade. O estudo de caso baseou-se nos depoimentos das vítimas, 
registrados na Delegacia local e analisados qualitativamente. Os resultados revelam a quase 
ausência de apoio das instituições públicas para apurar a prática criminal e a punição dos 
autores, além da necessidade de se fazer avançar na implementação de políticas públicas 
de proteção integral dessas vítimas. 
 
Trabalho Completo 

 
4. A militarização da periferia e o extermínio da população negra no espirito santo: a 

luta pela vida 
 
Igor Vitorino da Silva 
Docente do Instituto Federal do Paraná/Campus Pinhais 
 
RESUMO: Desde os anos 80 o Espírito Santo, em especial a Região Metropolitana de Vitória, 
sofre com a escalada da violência e da criminalidade. Apesar de sensíveis recuos nas curvas 
estatísticas, que significam para os gestores públicos vidas e recursos públicos poupados, 
percebe-se a rotinização dessa problemática, principalmente dos homicídios. Essa 
“rotinização” tem como principais vítimas jovens, pobres e moradores de periferias e 
favelas, reconhecidos socialmente como negros. A partir da analise de notícias de jornais, 
documentos oficiais e dos mapas das violências produzidos por Julio Jacabo Waiselfisz  
problematizamos essa realidade social, destacando ações políticas do Fórum Estadual da 
Juventude Negra do Espírito Santo, nos anos 2000,  que exigiram do Estado e da sociedade 
civil  o reconhecimento público dessa situação como “extermínio da população negra 
capixaba”, destacando-se em número menor as mulheres negras.   
 
Trabalho Completo 
 

5. Intimidade e violência contra a mulher: um estudo na delegacia especializada de 
crimes contra a mulher 

 
Karem Peres de Freitas 
Bacharel em Serviço Social na Faculdade Estácio do Amazonas 
 
Anny Letícia Pereira Coelho 
Mestre em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia 
 
RESUMO: Em um contexto de mudanças destaca-se o processo de consolidação dos direitos 
das mulheres, os avanços dessas lutas contribuíram para a garantia de direitos da mulher 

https://drive.google.com/open?id=0BynRXIZpjxE8RnNBMm9pVWdYRGU3Q180eWJrNzRsVTN4NlpV
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no cenário mundial e brasileiro, assim uma das principais conquistas das mulheres 
brasileiras foi à implementação da Lei Maria da Penha que tem o objetivo coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
mulher, a lei deve estar articulada com as demais políticas públicas: saúde, assistência 
social e segurança pública para garantir assistência à mulher que é vítima. A pesquisa foi 
delimitada com o seguinte objetivo geral: estudar a violência contra as mulheres na relação 
íntima de afeto com os seus parceiros na Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher 
em Manaus/AM; e os seguintes objetivos específicos: identificar os tipos de violência contra 
a mulher, desvelar os motivos que contribuem para a violência contra a mulher, e relatar 
as dificuldades para a efetivação da Lei Maria da Penha. A metodologia de abordagem  da 
pesquisa de campo é a quanti-qualitativa por meio de formulários com perguntas abertas, 
fechadas e mistas. Os principais resultados apontados pela pesquisa são: a baixa 
escolaridade das vítimas, 90% das entrevistadas tem renda própria provenientes do seu 
trabalho, todas as vítimas entrevistadas declararam terem filhos com os agressores, e 60 % 
das vítimas tiveram reincidência da violência depois da primeira denúncia. 
 
Trabalho Completo 
 

6. Violência de Gênero e a estatística das Mulheres Atendidas na Delegacia 
Especializada em Crimes contra a Mulher na Cidade de Manaus/AM 

 
Célia Maria Nascimento de Oliveira 

 Pós-graduanda em Prevenção e Tratamento da Dependência Química, pela Faculdade 
Salesiana dom Bosco, Assistente Social CRESS/AM-RR, celia_mani@hotmail.com 
 
Maria Carneiro de Almeida 
Assistente Social pós-graduada no curso de Políticas Públicas no Enfrentamento da 
Violência Intrafamiliar da Faculdade Salesiana Dom Bosco,  
mariacarneirodealmeida@yahoo.com.br 
 
RESUMO: Este artigo apresenta a violência de gênero e a estatística das mulheres atendidas 
na delegarcia especializada em crimes contra a mulher na cidade de Manaus Amazonas, a 
qual desenvolve atendimento especializado às mulheres em situação de risco, enfocando a 
implementação no atendimento das redes de proteção social para garantia de seus direitos. 
Para o alcance desse objetivo utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e 
documental junto a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher na cidade de 
Manaus. O resultado da pesquisa apresentou, que a violência contra a mulher é um 
fenômeno histórico-cultural de agravo mundial que atinge todas as classes sociais, sendo a 
maioria oriunda por parte do agressor, por ciúmes, uso de álcool e outras substâncias 
químicas. Ressalta-se que na atualidade já existe Políticas Públicas e Leis que amparam a 
proteção e defesa dessas mulheres, todavia, ainda ocorrem de forma ineficiente, pois os 
agressores continuam obtendo vantagem. A relevância da pesquisa deve contribuir com 
informações na tentativa de divulgar, prevenir e combater a violência de gênero em nossa 
atualidade. 
 
Trabalho Completo 

7. Violência contra a mulher encarcerada 
 

Ellen de Moraes e Silva - Bacharel em Serviço Social – Instituição: Faculdade Salesiana 
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Dom Bosco, Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Saúde - Instituição: 
Faculdade Salesiana Dom Bosco e Mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos 
Humanos - Instituição: Universidade do Estado do Amazonas – UEA. 
e-mail: ellen.moraesilva@gmail.com 

 
Resumo: A presente pesquisa possui como objetivo analisar as formas de violência contra 
a mulher encarcerada a partir dos dados disponibilizados e colhidos nas entrevistas em 
campo, durante o período de março de 2015 à março de 2016. Tendo como objetivos 
específicos, caracterizar o perfil das mulheres encarceradas no estado do Amazonas. 
Conhecer quais são os serviços de atendimento a violência contra a mulher oferecidos 
dentro de um sistema prisional. Pontuar os fatores que cercam a realidade das Mulheres 
em situação de privação de liberdade nas prisões da cidade de Manaus; O estudo foi 
realizado a partir de pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com 
análise de informações colhidas no Centro de Detenção Provisória do Amazonas – CDPF. Os 
resultados apontam que a questão da violência contra a mulher em situação de cárcere, se 
configura em um dos mais perversos meios de punição, estando marcado nas entranhas do 
sistema prisional. Não possuímos nenhum programa, projeto ou política pública exclusiva 
a este tema, nenhum índice, dados ou números de mulheres que sobre violência dentro dos 
presídios são contabilizados de forma sistemática e organizada, casos como violência física, 
psicológica, sexual e institucional passam despercebidas aos olhos da sociedade e do estado. 
As mulheres nos presídios, sofrem todo tipo de violência, ficando suscetíveis a riscos 
psicológicos, e as doenças psicossomáticas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, 
chegando até mesmo a tentativas de suicídios, sofrem também, com a dependência em 
álcool e outras drogas, assim como com as crises de abstinência, sem ter nenhum 
acompanhamento médico. 
 
Trabalho Completo 
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