RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO BIÊNIO 2007-2008

Coordenadora: Sandra Garcia
Vice-coordenadora: Katia Pirotta
O Grupo de Trabalho População e Gênero é um dos sete grupos permanentes que integram
a Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP). O Grupo dedica-se ao
desenvolvimento de atividades relacionadas aos temas população e gênero. Entre as
atividades realizadas no período, destacam-se:
1. Participação no "Seminário Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos: subsídios para as
políticas públicas", realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 24 de agosto
de 2007, ocasião em que foi assinada a Carta do Rio de Janeiro.
Esse seminário, resultado da parceria entre ABEP e a UFRJ, teve como propósito dar
sustentação à política de planejamento reprodutivo como um direito de cidadania, a ser
garantido por meio de políticas públicas sob a responsabilidade do Estado brasileiro. O
evento contou com a presença de diversas autoridades, como o Ministro da Saúde, a
Ministra da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e o Presidente da FIOCRUZ. Na
ocasião, a comunidade científica presente lançou um manifesto intitulado "Carta do Rio de
Janeiro" em que afirma o caráter laico do Estado brasileiro e o apoio às políticas públicas e
ações em defesa dos direitos reprodutivos e sexuais no Brasil. O GT População e Gênero,
além de estar representado nesse Seminário, obteve o apoio da maioria de seus membros
para a aprovação da referida moção.

2. Participação no "Seminário População, Pobreza e Desigualdade", realizado em Belo
Horizonte/MG, nos dias 5 e 6 de novembro de 2007. O seminário aconteceu durante dois
dias inteiros, nos quais ocorreram quatro plenárias e oito sessões temáticas, cujos
trabalhos completos foram disponibilizados pela página da ABEP, promotora do evento.
Foram debatidos diversos temas como urbanização, dinâmica populacional,
desenvolvimento econômico, distribuição de recursos, programas sociais de distribuição de
renda, entre outros.

3. Participação no Seminário "Estudos sobre a Questão do Aborto em países da América do
Sul, com ênfase no Brasil", realizado pelo Núcleo de Estudos de População/NEPO/Unicamp,
em 25 e 26 de setembro de 2007.

4. Participação no Seminário "Saúde Reprodutiva e Sexualidade no Brasil: trajetórias e
perspectivas", promovido pelo Núcleo de Estudos de População/NEPO/Unicamp, em
12/11/07, dentro do Ciclo Comemorativo dos 25 anos do NEPO.

5. Participação no I Ciclo de Debates "Democracia, Estado Laico e Direitos Humanos",
promovido pela Comissão de Cidadania e Reprodução-CCR, em 29 de abril de 2008, no
CEBRAP – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento.

6. Organização e realização da Mesa "O lugar do jovem e do adolescente no SUS: o
imperativo dos sujeitos", atividade desenvolvida durante o X Congresso Paulista de Saúde

Pública – SUS: diversidade, tensões e convergências, promovido pela Associação Paulista
de Saúde Pública em 28/10/2007 em Águas de São Pedro.

A coordenação do painel ficou a cargo da coordenadora do GT Sandra Garcia. As
expositoras do painel foram Fernanda Lopes, Doutora em Saúde Pública pela FSP/USP,
assessora para Aids do FNUAP; Margareth Arilha, Doutora em Saúde Pública, diretora
executiva da Comissão de Cidadania e Reprodução; e Kátia Pirotta, Doutora em Saúde
Pública pela FSP/USP, pesquisadora científica do IS/SES/SP, vice-coordenadora do GT
Gênero.

7. Participação em reuniões
a) Jornadas pelo aborto seguro
Participação do GT como parceiro nas Jornadas pelo direito ao Aborto legal e seguro dando
apoio às atividades desenvolvidas pela coordenação política do movimento. Na ocasião, a
coordenação do GT indicou os nomes de Maria Isabel Baltar e Sandra Valongueiro,
membros atuantes do GT Gênero, para participação no GT de pesquisa das Jornadas, com
objetivo de sistematizar dados e produzir subsídios para a ação global das Jornadas.

b) Reunião do GT em BH 06/11/07 para discutir os temas para o XVI Encontro da ABEP.
Estiveram presentes: Sandra Garcia, Kátia Pirotta, Paula Ribeiro, Elizabeth Bilac, José
Eustáquio, Maria do Carmo Fonseca, Mary Castro e Wilson Pirotta.

c) Reuniões entre a diretoria da ABEP e os coordenadores dos grupos de trabalho (GT) para
discutir a preparação do Encontro Nacional.

8. Artigos em jornais e revistas
a) Disputas eleitorais e Direitos Reprodutivos, de Margareth Arilha e Sandra Garcia, Correio
Brasiliense, 18/08/08.
b) Reportagem: O aborto e a origem do mal – relação entre interrupção da gravidez e
criminalidade defendida por governador do Rio causa polêmica e é condenada por
acadêmicos que estudam os dois temas. Jornalista Gonçalo Junior. Revista FAPESP, dez.
2007. Nº 142. Entrevista de Kátia Pirotta.
c) Entrevista de Sandra Garcia na TV UOL, sobre a queda na Fecundidade, 19/09/08.

8. A manutenção da lista de discussão eletrônica, que possui aproximadamente 90
associados, buscou combinar a divulgação de notícias, comentários e artigos jornalísticos,
cumprindo a função de informar e mobilizar os membros do GT em torno de temas afins.
No último biênio, oito novos associados foram incluídos no grupo. Um histórico das
mensagens pode ser observado na tabela abaixo:

HISTÓRICO DAS MENSAGENS NA LISTA DE DISCUSSÃO DO GT
POPULAÇÃO E GÊNERO (ATÉ 14/9/08)
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8. Preparação do XVI Encontro da ABEP, a ocorrer entre os dias 29 de setembro e 3 de
outubro de 2008;

Fases da preparação do Encontro:
a) discussão com membros do GT em 06/11/07, em BH.
b) Elaboração de proposta e encaminhamento para os membros na lista de discussão do
GT, conforme segue abaixo:

EMENTA DO GT POPULAÇÃO E GÊNERO PARA O ENCONTRO DA ABEP
"AS DESIGUALDADES SOCIO-DEMOGRÁFICAS E OS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL"

Os Estudos de Gênero, ao trazerem à discussão as divisões sexuais do poder e do trabalho
interrelacionadas com as dimensões de gênero, raça e classe social, colocam a diversidade
de experiências sociais e culturais no centro das atenções. Essas diversidades, traduzidas

em desigualdades, apontam questões fundamentais para o debate sobre os direitos
humanos e sua universalidade.
Sistemas de gênero incidem sobre a eqüidade na distribuição de poder e de recursos no
âmbito do trabalho, da saúde, da sexualidade, da família, da educação, dentre outros. A
efetividade dos direitos humanos depende de se contemplarem as iniqüidades de gênero no
acesso aos recursos e nos processos de decisão.
Tendo em conta essas considerações o GT POPULAÇÃO E GÊNERO propõe temáticas que
possam se articular com aquelas trazidas na discussão com os demais GTs.

Mesa redonda:
DIREITOS HUMANOS E GÊNERO: DIVERSIDADE CULTURAL E UNIVERSALIDADE DE
DIREITOS

Sessões temáticas:

1. Famílias: casa-trabalho, diversidade de arranjos familiares, uso do tempo e gênero.
(Em conjunto com o GT POPULAÇÃO E TRABALHO)
2. Gênero, juventude, raça e direito à saúde. (Em conjunto com o GT GERAÇÃO E
POPULAÇÃO E SAÚDE)
3. Garantia de atenção ao aborto no sistema de saúde. (Em conjunto com o GT
COMPORTAMENTO REPRODUTIVO E FECUNDIDADE)
4. Aborto: entre narrativas e práticas
5. Combate à violência doméstica e de gênero e direitos humanos. (Em conjunto com o
GT POPULAÇÃO E SAÚDE)
6. Gênero e participação nos espaços de poder no Brasil.
7. Gênero nos indicadores sociais para promoção da eqüidade e monitoramento de
políticas. (Vários GTs)
8. Migração internacional, tráfico de mulheres e direitos humanos. (Em conjunto com o
GT MIGRAÇÃO)
c) Recebimento de sugestões dos membros do GT e redefinição da proposta de
convocatória.
d) Reuniões com a diretoria da ABEP e coordenadores e sub-coordenadores dos GTs para
discussão e definição final da convocatória.
e) Constituição do grupo de pareceristas (12).
f) Recebimento dos trabalhos e seleção dos 60 trabalhos recebidos.

g) distribuição dos trabalhos entre os diversos pareceristas, sendo que cada trabalho
recebeu de dois a três pareceres.
h) proposta de mesas e sessões temáticas a partir dos trabalhos selecionados.
i) apresentação de proposta preliminar de mesas, sessões temáticas e sessão de pôsteres.
j) discussão e aprovação da proposta pela diretoria da ABEP.
k) convite aos coordenadores de mesas, sessões e comunicação coordenada.
Ao final do processo, foram organizadas duas mesas (em parceria com o GT Fecundidade e
Comportamento Reprodutivo), seis sessões temáticas (em parceria com diversos GTs) duas
comunicações coordenadas, além da sessão de pôsteres, conforme programação abaixo:

I - MESA REDONDA

MR 10 (FEC/GEN) A Prática do Aborto e Direitos Humanos no
Brasil
Coordenadora: Elizabeth Meloni Vieira (FMRP/USP)
Debatedora: Suzana Cavenaghi (ENCE/IBGE)
Expositores
Elisabete Saar (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres)
Margareth Arilha (CCR)
Miriam Ventura da Silva (Fiocruz)

MR 7 (GEN/FEC): Avanços e desafios da Lei Maria da Penha:
experiências exitosas e sustentabilidade
Coordenadora: Sandra Mara Garcia (CEBRAP)
Debatedora: Taís Freitas Santos (UNFPA)
Expositores
Jacira Melo (Instituto Patrícia Galvão)
Aparecida Gonçalves (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres)
Vanessa Ribeiro Mateus (Primeiro Juizado Especial de Violência contra a Mulher)
Eni Mesquita (USP)
II - SESSÃO TEMÁTICA

ST 05 (GEN/SAU) - Violência de gênero e direitos humanos
Coordenadora / Debatedora: Maria do Carmo Fonseca (UFMG)

Violências contra mulheres do Varjão, DF
Leides Barroso Azevedo Moura (UnB), Ana Maria Nogales Vasconcelos (UnB)

Agressão física e gênero na cidade e nas favelas do Rio de
Janeiro
Alba Zaluar (IMS/UERJ), Mario Francisco Giani Monteiro (IMS/UERJ), Rodrigo de Araújo
Monteiro (IMS/UERJ)

Quero um basta: experiências de mulheres que fizeram
denúncia na delegacia especial de atendimento à mulher (DEAM)

em Salvador
Cândida Ribeiro Santos (SEI/BA)

Violência contra as mulheres e direitos humanos no Brasil uma
abordagem a partir do ligue 180
Alinne de Lima Bonetti (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres/PR), Luana
Simões Pinheiro (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres/PR), Pedro Costa
Ferreira (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres/PR)

ST 06 (GEN/TRA) – Tensões sobre o uso do tempo
Coordenadora/Debatedora: Kátia Cibelle Machado Pirotta (Instituto de Saúde/SESSP)

Ocupação e tempo de trabalho
Cláudio Salvadori Dedecca (IE/UNICAMP), Camila Santos Matos de Freitas Ribeiro
(IE/UNICAMP), Fernando Hajime (IE/UNICAMP)

Trabalho reprodutivo no Brasil: quem faz?
Hildete Pereira de Melo (UFF), Marta Castilho (UFF)

Mulheres de alta escolaridade: repensando a relação entre
maternidade e mundo do trabalho
Moema de Castro Guedes (NEPO/UNICAMP)

Tempo e gênero entre mulheres jovens em união conjugal em
grupos populares do Recife
Mónica Franch Gutierrez (UFRJ e UFPB)

ST 13 (GEN/SAU/FEC) - Aborto: direito e acesso no Brasil
Coordenadora / Debatedora: Margareth Arilha (CEBRAP e CCR)

A questão do aborto no Legislativo Brasileiro: uma visão geral
dos anos 90 e da década atual
Maria Isabel Baltar da Rocha (NEPO/UNICAMP)

As mulheres pretas, as analfabetas e as residentes na Região
Norte têm um risco maior de morrer por complicações de
gravidez que termina em aborto
Mario F. G. Monteiro (IMS/UERJ), Leila Adesse (IPAS), Jacques Levin (IMS/UERJ)

Mortes por aborto no nordeste do Brasil: um estudo de casos
Sandra Valongueiro Alves (Hospital das Clínicas/UFPE), Alessandra Chacham (PUC Minas)

Aborto provocado, contracepção e comportamento sexual e
reprodutivo dos jovens residentes em uma Comunidade da
cidade de São Paulo em 2007
Rebeca de Souza e Silva (UNIFESP)

ST 22 (GEN/TRA) - Família, famílias: reinventando os arranjos
domiciliares
Coordenadora: Sandra Mara Garcia (CEBRAP)
Debatedora: Elizabeth Doria Bilac (NEPO/UNICAMP)

Em busca das famílias reconstituídas: um mapeamento dos
arranjos familiares da população brasileira de baixa renda por
meio do Cadastro Único de Programas Sociais
Letícia Bartholo (IFCH/UNICAMP), Luiz Rubens Câmara de Araújo (Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome)

Novos arranjos domiciliares: condições socioeconômicas dos
casais de dupla renda e sem filhos (DINC)
Luiz Felipe Walter Barros (ENCE/IBGE), José Eustáquio Diniz Alves (ENCE/IBGE), Suzana
Cavenaghi (ENCE/IBGE)

Mudanças nas configurações de grupos domésticos na Bahia,
de 1991-2000: características e condições de sociabilidade dos
tipos mais significativos
Guaraci Adeodato Alves de Souza (CRH/UFBA), Daniela Tosta de Brito (UFBA), Cauê Saleh
Freitas (UFBA), Fabiana Paixão Vaina (UFBA)

A raça/cor dos responsáveis pelos domicílios no Brasil: um
estudo exploratório para 2006
Luciene Aparecida Ferreira de Barros Longo (Cedeplar/UFMG), Paula Miranda-Ribeiro
(Cedeplar/UFMG)

ST 28 (GEN/TRA) - Diferenciais de salário e gênero: o que há de
novo?
Coordenador / Debatedor: Frederico Luiz Barbosa de Melo (DIEESE e Centro Universitário
UNA)

A inserção ocupacional e os determinantes salariais das
mulheres no mercado de trabalho
Paulo Aguiar do Monte (UFPB), Ana Elizabete da Silva Pereira (Faculdade do Vale do
Ipojuca)

Diversidade cultural e responsabilidade social: a questão de
gênero no setor bancário
João Bôsco Hora Góis (UFF), Francisco José Mendes Duarte (UFF)

As desigualdades de sexo no mercado de trabalho de Goiânia
Aline Tereza Borghi Leite (UFG; CEBRAP), Marta Rovery de Souza (UFG)

Desigualdade de gênero no mercado de trabalho da sociedade
da informação
Roberto da Cruz Saldanha (IBGE)

ST 37 (GER/GEN/TRA) – Gênero, geração e trabalho
Coordenadora / Debatedora: Simone Wajnman (Cedeplar/UFMG)

Uma medida do grau de satisfação no trabalho: um estudo para
homens e mulheres
Danielle Carusi Machado (UFF), Adriana Fontes (IETS/UFRJ)

A mulher na recuperação recente do mercado de trabalho
brasileiro
Eugenia Troncoso Leone (IE/UNICAMP), Paulo Baltar (IE/UNICAMP)

A importância da renda do trabalho infantil para a sobrevivência
familiar
André Luiz Pires Muniz (UFU), Tiago Farias Sobel (UFPE)

O efeito de filhos sobre a oferta de trabalho dos pais sob uma
perspectiva de gênero
Laetícia Rodrigues de Souza (Cedeplar/UFMG), Eduardo L. G. Rios-Neto (Cedeplar/UFMG)
III - COMUNICAÇÃO ORAL

CO 3 – Gênero 1
Coordenadora / Debatedora: Maria Isabel Baltar da Rocha (NEPO/UNICAMP)

A distribuição do tempo dedicado aos afazeres domésticos
entre homens e mulheres no âmbito da família
Cristiane Soares (COPIS/IBGE)

Cotas e mulher na política: avaliando o impacto de variáveis
institucionais e sócio-econômicas sobre a elegibilidade feminina
Thiago Cortez Costa (ENCE/IBGE), Kaizô Iwakami Beltrão (ENCE/IBGE)

Geografia do Gênero: do (não) lugar dos travestis e outros
abjetos na cidade
Pedro de Lemos MacDowell (UnB)

Diversidade e preconceito: identidade homossexual em Ipanema
- RJ
Rafael Chaves Vasconcelos Barreto (ENCE/IBGE)

Gênero e planejamento territorial: uma aproximação
Paula Freire Santoro (Instituto Polis)

Efeitos da segregação por gênero sobre salários no nível do
estabelecimento: uma análise empírica usando um painel de
dados combinados de empregadores e empregados
Miguel Nathan Foguel (IPEA)

CO 10 – Gênero 2
Coordenadora / Debatedora: Kátia Pirotta (Instituto de Saúde/SESSP)

Violência sexual contra crianças e adolescentes: O caso de
Campos dos Goyatacazes-Rio de Janeiro
Derli Barbosa Rodrigues (Fundação Municipal da Infância e da Juventude e UCAM/Campos)

Violência intrafamiliar baseada em gênero com implicação de
risco de vida: Perfil das mulheres abrigadas na Casa Abrigo

Maria Haydeé/Rio Mulher/Rio de Janeiro
Soraya Oliveira (Instituto Pereira Passos)

A casa delas: perfil das mulheres chefes de domicílio na Região
Metropolitana de Campinas
Carla Sabrina Favaro (UNICAMP)

Características e heterogeneidade do emprego doméstico no
Brasil
Luana Junqueira Dias Myrrha (Cedeplar/UMG), Simone Wajnman (Cedeplar/UFMG)

Gênero e mudança: o foco dos indicadores sociais
Zuleica Lopes Cavalcanti de Oliveira (UFRJ)

Perfil sócio-demográfico e psicossocial de mulheres abrigadas,
em situação de violência
Paula Licursi Prates (USP), Augusta Thereza de Alvarenga (Faculdade de Saúde
Pública/USP)
IV - POSTER

A violência intrafamiliar e o poder Judiciário – Velhas
questões e novos desafios
1.

Mellany N. Moreira (UCSal), Vanessa R. S. Cavalcanti (UCSal)
2. Precarização e Feminização
Iracema Brandão Guimarães (UFBA/CRH)

do Mercado de Trabalho?

Composição Domiciliar e Localização Residencial em Belo
Horizonte
3.

Guilherme de Castro Leiva (CEDEPLAR/FACE/UFMG), Eveton Emanuel Campos de Lima
(CEDEPLAR/FACE/UFMG)

Entre a ausência estatística oficial e o assassinato por ódio: o
problema da homofobia no Brasil
4.

Bruno Souza Leal (UFMG), Carlos Alberto de Carvalho (UFMG)

Violência doméstica na vida das chefes de família em camadas
pobres: marcas, tolerâncias e reações femininas
5.

Mary Alves Mendes (UFPI)

Desenvolvimento rural e gênero: as ocupações e rendas das
mulheres das famílias agrícolas e rurais sul-rio-grandenses
6.

Marcelino de Souza (UFRGS), Jefferson Andronio Ramundo Staduto (UNIOESTE), Carlos
Alves do Nascimento (UFU), Yonissa Marmitt Wadi (UNIOESTE), Isabel de Souza Perreira
Tondo (UNIOESTE)

A distribuição do trabalho informal no Brasil em uma
perspectiva de gênero
7.

Anita Kon (PUC São Paulo)

8. Aborto: de onde vem e para
Luiz Felipe Walter Barros (ENCE/IBGE)

onde está indo a discussão?

Famílias pluriativas no rural metropolitano campineiro: uma
situação em transição
9.

Rafael Aroni (Unicamp), Nilson Modesto Arraes (FEAGRI/UNICAMP)
10. Análise dos municípios brasileiros
Maria Salet Ferreira Novellino (ENCE/IBGE)

geridos por prefeitas

Análise dos impactos da igualdade de gênero para a queda
da desigualdade nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil
11.

Cristina Ferreira Pedrosa (PUC Minas), Márcio Antônio Salvato (PUC Minas e IBMEC)

Mudanças sócio-econômicas na formação de grupos
domésticos na localidade ribeirinha de Vila Alencar da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – AM
12.

Dávila Suelen Souza Corrêa (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá), Edila
Arnaud Ferreira Moura (UFPA)
V - LANÇAMENTO LIVROS/REVISTA
29/09/08 – 20 hs
Promoção do Lançamento do Suplemento 1 da Revista de Saúde Pública, Volume 42, Junho
de 2008: Comportamento sexual e percepções sobre HIV/Aids no Brasil, 1998 e 2005, com
artigos de vários abepianos.
ATIVIDADES DEPENDENTES DE FINANCIAMENTO
Duas atividades constantes da nossa propostas de trabalho não puderam ser executadas,
quais sejam:
1. Construção de uma série de textos básicos sobre Gênero e Demografia (em conjunto
com membros do GT População
e Gênero e demais GTs) a respeito do uso do conceito de gênero considerando as
diferentes áreas de pesquisa, tendo como objetivos a) estabelecer uma linguagem comum
e o diálogo com a comunidade de demógrafos; b) introduzir a transversalidade do gênero
nas pesquisas demográficas.
2. Organização de Seminário do GT População e Gênero, no segundo semestre de 2007
(novembro), em conjunto com outros GTs (Comportamento Reprodutivo e Fecundidade,
População e Saúde, População e Trabalho), com o objetivo de refletir sobre o uso de
indicadores sociais e econômicos, suas possibilidades e limites para mensurar iniqüidades
de gênero no campo do trabalho, da saúde, da educação e da participação política.
Foram feitos esforços para o financiamento dessas atividades junto à instituições privadas
(Natura e Avon). Em função das dificuldades em obter apoio financeiro para a realização
dessas atividades, houve interrupção do percurso iniciado. No entanto, ambas as propostas
permanecem como sugestão a serem levadas adiante pela próxima gestão do GT. Fica
também como sugestão para a próxima gestão, a idéia de constituição de um grupo para a
busca de financiamento para a realização de atividades relativas à organização de eventos
e publicação, para que a coordenação do GT ou a diretoria da ABEP tenham apoio nessa
difícil tarefa.

