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	 O	Comitê	de	Gênero	e	Sexualidade	da	ABA	em	sua	gestão	2019-2020	apresenta	aqui	

o	 seu	 relatório	 sucinto	 de	 atividades	 desenvolvidas	 no	 biênio.	 Considerando	 os	 enormes	

desafios	 político-epistemológicos	 que	 o	 Brasil	 e	 o	 mundo	 vêm	 enfrentado,	 sobretudo	

quanto	 às	 múltiplas	 ofensivas	 ideológicas	 das	 cruzadas	 anti-gênero	 e	 direitos	 sexuais	 e	

reprodutivos,	aliados	à	crise	pandêmica	contemporânea,	nosso	comitê	se	articulou	e	atuou	

nos	últimos	dois	anos	de	modo	a	dar	respostas	a	inúmeras	e	frequentes	demandas.	

	 Nosso	foco	esteve	em	algumas	pautas:	ataques	aos	estudos	de	gênero	e	sexualidade,	

e	 ao	 uso	 do	 termo	 “gênero”	 na	 educação	 e	 em	 outras	 searas;	 o	 desmonte	 paulatino	 de	

políticas	 públicas	 voltadas	 à	 proteção	 de	 mulheres	 e	 meninas	 vítimas	 de	 violência	

doméstica	e	sexual,	assim	como	políticas	de	apoio	à	população	LGBTI.	Reagimos	a	 falas	e	

propostas	 que	 vieram	 do	 próprio	 presidente,	 assim	 como	 da	 Ministra	 dos	 Direitos	

Humanos,	da	Mulher	e	da	Família,	do	Ministro	das	Relações	Exteriores,	e	mesmo	na	postura	

pública	do	governador	de	São	Paulo.	

Considerando	o	excesso	de	absurdos	e	ataques	a	direitos	estabelecidos	formalmente	

no	país,	 inclusive	ao	direitos	ao	aborto	após	estupro	de	uma	criança	de	10	anos,	as	notas	

foram	 feitas	 juntando	 algumas	 dessas	 pautas	 em	 determinados	 períodos.	 Nesse	 sentido,	

nosso	 comitê	 produziu	 coletivamente,	 publicou	 e	 fez	 circular	 um	 conjunto	 de	 cinco	 (5)	

notas	de	repúdio	relativas	às	seguintes	temáticas	e	acontecimentos:		

● Nota	 de	 Repúdio	 da	 ABA	 aos	 Novos	 Ataques	 do	 Governo	 Bolsonaro	 aos	 Direitos	

Humanos	 e	 a	 Questões	 de	 Gênero	 e	 Sexualidade	 na	 ONU	 (publicada	 em	 junho	 de	

2019);	

● Nota	 de	 Repúdio	 da	 ABA	 à	 Censura	 da	 Presidência	 da	 República	 a	 Filmes	 com	

Temática	LGBTI	no	Contexto	da	ANCINE	(publicada	em	agosto	de	2019);	

● Nota	de	Repúdio	da	ABA	ao	plano	de	proibição	da	discussão	de	gênero	nas	escolas	

(publicada	em	setembro	de	2019);	



● Nota	da	ABA	acerca	de	Campanhas	e	Declarações	do	Governo	Federal	sobre	Políticas	

de	Prevenção	e	Saúde	Pública	(publicada	em	fevereiro	de	2020);	

● Nota	da	ABA	em	repúdio	às	violações	de	direitos	cometidas	por	autoridades	e	em	

defesa	da	vida	das	meninas,	em	21	de	agosto	de	2020	

	 Nosso	 comitê	 também	 contou	 com	 a	 atuação	 de	 seus	 membros	 em	 atividades,	

iniciativas	 variadas	 relacionadas	 às	 temáticas	 de	 gênero	 e	 sexualidade	 em	 publicações	 e	

associações	 científicas,	 apoiando	 notas	 de	 outras	 associações.	 O	 comitê	 esteve	 presente	

também	à	reunião	do	Fórum	CHSSALLA	-	Ciências	Humanas,	Sociais	Aplicadas,	Linguística,	

Letras	e	Artes,		em	São	Paulo,	em	setembro	de		2019.	

Organizamos	 o	 Simpósio	 Especial	 “Desafios	 e	 Resistências	 no	 Campo	de	Gênero	 e	

Sexualidade	 no	 Brasil	 Contemporâneo”	 para	 a	 32a	 Reunião	 Brasileira	 de	 Antropologia	

ocorrida	entre	30	de	outubro	e	06	de	novembro	de	2020	contando	com	as	duas	sessões	de	

mesas	redondas	e	uma	roda	de	conversa	abaixo:			

	

Sessão	 1	 –	 Ofensivas:	 “Ideologia	 de	 Gênero”,	 ataques	 a	 Direitos	 Humanos,	 Pânicos	
morais	Coordenadora:	Heloisa	Buarque	de	Almeida	
Expositoras(es):	
Sonia	Corrêa	(Sexuality	Policy	Watch)		
Jacqueline	Moraes	Teixeira	(USP)		
Vitor	Grunvald	(UFRGS)	
Debate:	Cecilia	Sardenberg	(UFBA)		
	
Sessão	2	-	Agenciamentos	e	Formas	de	Resistência	Contemporânea		
Coordenador:	Carlos	Eduardo	Henning		
Expositoras(es):	
Fatima	Weiss	(UFAM)	
Camilo	Braz	(UFG)		
Horácio	Sivori	(UERJ)	
Debate:	Heloisa	Buarque	de	Almeida	(USP)	
	
Roda	de	Conversa	–	Retrocessos	“inovadores”	e	resistências	possíveis		
Gleicy	Mailli	Silva	(Unicamp)		
Ana	Paula	da	Silva	(UFF)		
Guilherme	Almeida	(UFRJ)		

	



A	partir	do	Simpósio	Especial,	o	comitê	e	os	participantes	do	simpósio	propuseram	

6	moções	à	Assembleia,	 aprovadas	no	dia	5	de	Novembro,	e	encaminhadas	ao	Ministério	

Público	Federal.		

Além	dos	debates,	interlocuções	e	exposições	que	foram	frutos	do	referido	Simpósio	

Especial,	 nosso	 comitê	 está	 organizando	 um	 livro	 cujo	 título	 preliminar	 é	 “Desafios	 e	

Resistências	em	Gênero	e	Sexualidade	no	Brasil	Contemporâneo”.	A	obra,	organizada	por	

Heloísa	Buarque	de	Almeida	(USP)	e	Carlos	Eduardo	Henning	(UFG),	congregará	parte	das	

exposições	 presentes	 no	 Simpósio	 Especial.	 O	 livro	 reunirá	 também	 outros	 capítulos	 de	

membros	do	comitê	e	de	convidadas/os	cuja	produção	contribua	para	fazer	compreender,	

analisar	e	traçar	horizontes,	a	partir	de	investigações	sócio-antropológicas	variadas,	frente	

a	 conjuntura	 adversa	 que	 enfrentamos,	 de	 modo	 a	 lançar	 luz	 sobre	 as	 respostas,	

resistências	 e	 agenciamentos	 de	 inúmeros	 sujeitos	 frente	 às	 ofensivas	 anti-gênero	 e	

direitos	 sexuais	 e	 reprodutivos	 nos	 dias	 atuais.	 A	 expectativa	 da	 publicação	 da	 obra	 é	 o	

segundo	semestre	de	2021.		

	

Composição	do	comitê	no	biênio	2019-2020		

Coordenadora:	Heloisa	Buarque	de	Almeida	(USP)	

Vice-coordenador:	Carlos	Eduardo	Henning	(UFG)	

Ana	Paula	da	Silva	(UFF)	

Camilo	Albuquerque	de	Braz	(UFG)	

Cecília	Maria	Bacellar	Sardenberg	(UFBA)	

Claudia	Lee	Williams	Fonseca	(UFRGS)	

Fabíola	Rohden	(UFRGS)	

Fátima	Weiss	de	Jesus	(UFAM)	

Flávio	Luiz	Tarnovski	(UFMT)	

Isadora	Lins	França	(Unicamp)	

Laura	Lowenkron	(UERJ)	

Regina	Facchini	(Unicamp)	

Rozeli	Maria	Porto	(UFRN)	

Sergio	Luís	Carrara	(UERJ)	

	


