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EMENTA
A relação entre feminismos, teoria queer e as pessoas trans. Heteronormatividade. Distinções
sobre “sexo” e “gênero”: trans e cisgênero. Tratamento jurídico dado a pessoas trans: nome e
registro; tratamento médico e patologização; legislação brasileira e alemã; jurisprudência.
OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar um pensamento crítico-reflexivo acerca das noções sobre sexo e gênero, a partir das
teorias de gênero e com foco nos direitos das pessoas trans. O curso aborda o desenvolvimento
de teorias e abordagens jurídicas que levem em consideração as pessoas trans, sobretudo no Brasil
e na Alemanha, e objetiva oferecer instrumental crítico para analisar o papel do direito nas
configurações de gênero e nas construções e legitimações de suas desigualdades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar diferentes abordagens e conceituações sobre sexo/gênero e sexualidade; Avaliar as
tensões entre demandas por igualdade e reconhecimento de diferenças, liberdade e dignidade;
Apresentar os conceitos estruturais relacionados aos estudos de gênero e aos estudos trans;
Aplicar o conhecimento apreendido a casos concretos de relevância para o direito; Conceituar os
diferentes papéis do direito para as vidas das pessoas trans; Analisar leis e decisões judiciais que
abordem, regulem e normalizem concepções específicas desse grupo social.
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