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GRUPOS TEMÁTICOS DO CBCS 2019 
 
No CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE (CBCS 2019), as apresentações e discussões 
dos trabalhos de pesquisa ocorrerão em sessões coordenadas, denominadas Grupo Temático 
(GT), no dia 5 de outubro de 2019, das 14h às 18h, nas salas do Anexo II do Centro Universitário 
Santo Agostinho. Os anais (proceedings) do CBCS 2019 serão digitais, sendo identificados 
digitalmente pelo ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier), 
os mais conhecidos identificadores de livros, revistas, periódicos e obras eletrônicas acadêmicos 
e científicos do mundo. PREMIAÇÃO: o melhor trabalho de cada GT do CBCS 2019, indicado 
formalmente pelos coordenadores/as de GTs, será publicado em E-book, com ISBN próprio. O 
referido E-Book será disponibilizado, também, no site de publicações científicas e acadêmicas 
do UNIFSA (http://www4.fsanet.com.br/revista/).  
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Nas últimas décadas ampliaram-se pesquisas e políticas públicas que tem Gênero como 
a principal matriz teórica, categoria de análise (SCOTT, 1995) ou marcador social, na 
compreensão da estruturação e dinâmicas das desigualdades sociais, na territorialização 
de espaços, distribuição de poder, reconhecimento, legitimidade e/ou apagamento de 
sujeitos. Consolidada no campo das ciências humanas e sociais (RAGO, 1998), essas 
reflexões ganham espaço e legitimidade no campo das ciências biomédicas e 
tecnológicas (HARAWAY, 1995; FAUSTO-STERLING, 2001). Entretanto, assistimos nos 
últimos anos a emergência de discursos que atacam a legitimidade desses estudos e 
políticas, tornam-se item de discursos políticos, veiculados pela Mídia em seus vários 
meios de comunicação, e tantas outras instituições sociais e grupos profissionais 
(CORNEJO, MISKOLCI, 2017). Experienciamos um contexto na qual intensificou-se o 
campo de tensões acerca dos debates, pesquisas e instrumentalização da categoria 
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analítica Gênero. Assim, esse GT visa a discussão de pesquisas que utilizem Gênero 
enquanto categoria de análise, ou indicador no campo das políticas públicas, reflexões 
sobre os processos das relações de gênero em instituições sociais (LOURO, 1997), ou sua 
aplicação no entendimento de dinâmicas de violências (BLAY, 2003; SAFFIOTI, 2004; 
TELES, 2003), na subjetividade e processos de vida de mulheres, homens, sujeitos 
dissidentes de gênero e sexualidade, análises interseccionais com sexualidade, corpo, 
geração, classe, raça e etnia (BUTLER 2016; DAVIS 2016; CONNELL & PEARSE, 2015; 
CISNE, 2014), além de reflexões no campo das epistemologias do fazer científico 
(ANZALDUA, 2000; ARANGO, 2005; RAGO, 1998; SANDERBERG, 2002; SEGATO, 2014), 
tendo como desafio a construção de um espaço de diálogo sobre a aplicação, amplitude 
e desafios das pesquisas em gênero na atualidade. 
 
Palavras-Chave: Gênero, Ciência, Epistemologia.  
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