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Simpósio: 

 

VIOLÊNCIA E “CORPOS ESTRANHOS”: ANÁLISES DOS REFLEXOS DA VIOLÊNCIA 

HETERONORMATIVA E BINÁRIA SOBRE A POPULAÇÃO QUEER 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Mariana Secorun Inácio 

Vinculação Institucional: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Resumo Curricular: Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS (2009). Especialista em 

Ciências Penais pela PUCRS (2007). Bacharel em Direito pela PUCRS (2005). Professora 

Tempor Parcial de Direito Processual Penal na graduação e pós graduação lato sensu 

Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. Professora da Escola da Magistratura do Rio Grande 

do Sul (AJURIS) 

 

Nome da Coordenadora 2: Erika Chioca Furlan 

Vinculação Institucional: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Resumo Curricular: Doutorado (incompleto) em Direito pela PUCSP. Mestre em Direito pela 

PUCSP (2011). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Bauru (1999). Professora 

Tempo Integral de Direito Processual Penal na Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP. Ex-

delegada de polícia do Estado de São Paulo 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):  
O presente simpósio visa discutir as diversas formas de violência perpetuadas contra a 

comunidade queer. O termo queer vai além de meras críticas identitárias e diferenças sexuais. 

Busca denunciar tudo aquilo considerado “desviante”, visando uma nova forma de pensar o 

poder, a cultura, o conhecimento e a educação.  Queer, portanto, é tudo aquilo que pode ser 

considerado “estranho” ou “diferente”, não se enquandrando nos padrões binários de 

masculino/feminino e de heteronormatividade. 

Diante da violência oriunda da hostilidade a tudo que não siga a norma heterossexual 

binária, busca-se debater as formas de violências geradas. Como, por exemplo, a violência nas 

relações sociais. Esta pode gerar consequências até mesmo físicas contra os sujeitos 

transgressores à sistematização heterossexual.  

Ainda, é essencial a análise da chamada violência prepetuada pelo controle social 

formal, através do Estado, sendo caracterizada no fato de a edificação, a interpretação e a 

aplicabilidade das normas penais darem-se de forma sexista (misógina e homofóbica) bem 

como na legitimação de condutas abusivas de cunho sexista pelo sistema de justiça criminal.  
 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Inglês (X) 
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Symposium: 

 

VIOLENCE AND “STRANGE BODIES”: ANALYSIS OF THE HETERONORMATIVE 

AND BINARY VIOLENCE TOWARDS THE QUEER COMMUNITY 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Mariana Secorun Inácio  

Institution: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Curricular Summary: Masters in Criminal Sciences (PUCRS 2009). Postgraduate in Penal 

Sciences (PUCRS 2007). Bachelor in Law (PUCRS 2005). Professor at Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – Unidade Campinas. Professor at Escola da Magistratura do Rio 

Grande do Sul (AJURIS) 

 

Name of Coordinator 2: Erika Chioca Furlan 

Institution: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Curricular Summary: PhD in Law (incomplete) at PUCSP. Masters in Law at PUCSP (2011). 

Bachelor in Law at Faculdade de Direito de Bauru (1999). Full time Professor of Criminal 

Procedural Law at Univeridade Presbiteriana Mackenzie/SP. Former Chief of Police in the State 

of São Paulo 

 

Line(s) of discussion (symposium description):  
The symposium aims to discuss the different forms of violence perpetrated against the 

queer community. The term “queer” goes beyond mere identity criticism and sexual differences. 

The term is intended to shine light in all that is considered “deviant”, searching for a new way 

to think about power, culture, knowledge, and education. Queer, therefore, is all that can be 

considered “strange” or “different”, not conforming to the binary patterns of male/female and 

heteronormativity.  

Due to the violence that comes from the hostility towards everyone that does not comply 

to the heterosexual binary rules, the symposium aims to debate all forms of violence that come 

from this. Like, for instance, the violence from social interactions. This can generate even 

physical consequences to those who transgress the heterosexual systematization.  

Also, is essential to analyze the violence perpetrated by the formal social control, 

through the State, which is characterized in the fact that the creation, interpretation, and 

applicability of criminal law occurs in a sexist, misogynist, and homophobic manner. And, also, 

legitimizes abusive conducts in the criminal justice system.  

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

English (X) 


