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SIMPÓSIO ONLINE 93 

 
Simpósio: 

 
UMA QUESTÃO DE GÊNERO: SEXUALIDADES, VIVÊNCIAS, PERFORMANCES E 

ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS 
 

Coordenadoras: 
Nome da Coordenadora 1: Larissa Zuim Matarésio 
Vinculação Institucional: Universidade Federal de Rondônia 
Resumo Curricular: Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR). Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontíficia 
Universidade Católica de São Paulo. Vice-líder do Grupo de Estudos Semióticos em 
Jornalismos (GESJOR). Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, 
Mulheres e Relações Sociais de Gênero (GEPGÊNERO). Jornalista, professora, vegana e 
antiespecista. 
 
Nome da Coordenadora 2: Thais Cossetti 
Vinculação Institucional: Universidade de Coimbra 
Resumo Curricular: Advogada pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com pós-
graduação em Direitos Humanos e formação em Operações de Paz e Ação Humanitária pelo 
Ius Gentium Conimbrigae da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Mestranda 
finalista em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pós-
graduanda em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC e 
especializanda em "Justicia entre saberes: Las Epistemologías del Sur y los saberes nacidos en 
las luchas" pelo Consejo Latino-americano de Ciencias Sociales da Argentina. Compôs o grupo 
de estudos “Direito Constitucional, Teorias da Justiça e Lutas por Reconhecimento”, o projeto 
“Acessibilidade como Direito Humano” do Núcleo de Direitos Humanos e o Núcleo de 
Educação Inclusiva da UFOP. Deficiente visual, com 10% da visão e completa incapacidade 
de ver cores, mas ainda assim entusiasta de um mundo colorido. 

 
Linhas de debate: 

O gênero, enquanto construção social e/ou resultado das intra-ações que permeiam as 
relações humanas e estabelecem vivências e performances do indivíduo culturalmente 
espacializado, pode ser analisado considerando as possibilidades semióticas, enquanto ciência 
que estuda os sentidos dos signos e, sob a ótica sociológica da organização do espaço, da 
vivência do cotidiano e da significação dos signos imanentes nos discursos sociais. 
Considerando os constrangimentos históricos que exercem controle psicológico e mental 
marcando nos corpos a carga do não pertencimento, o intuito desse simpósio é debater como os 
movimentos das sexualidades dissidentes, feminista e a arte são uma possibilidade de 
existência/resistência, para acesso e garantia dos Direitos Humanos contra os cerceamentos de 
uma sociedade imantada por padrões. Mais, o objetivo é explorar as causas e condições de 
persistência das desigualdades de sexo/género, que atravessam as sociedades em momentos 
históricos diversos e as dicotomias igualdade/diferença, segregação/diversidade, 
mainstreaming/empowerment que os referidos movimentos podem nos ensinam a suplantar, 
rumo a uma sociedade mais coesa, cooperativa e equânime, onde os Direitos Humanos 
encontrem solo fértil para nutrir a diversidade de existências, expressões e participações. Serão 
aceitos trabalhos que se vinculem às temáticas das sexualidades, das diferentes vertentes do 
feminismo e da arte, por um viés de gênero, que tenham um olhar pelo realismo crítico 
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interseccional, abarcando termos funcionais que complementem o gênero, como religião, idade, 
etnia, deficiência, origem e/ou outras realidades e parâmetros, sem limitadores. Assim, a 
proposta se divide em duas linhas: I) Gênero, arte e semiótica: voltado ao debate artístico, 
semiótico e interseccional; e, II) Gênero, sexualidades e Direitos Humanos: discutindo 
construção social, dissidências, direitos e acesso à justiça. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


