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DISCIPLINA: DIREITO E GÊNERO

CÓDIGO: GRDDIRATCE0237

PROFESSORA: LIGIA FABRIS CAMPOS

CARGA HORÁRIA: 30h

EMENTA
A relação entre direito e feminismos/estudos de gênero. Igualdade, liberdade, dignidade.
Primeira, segunda e terceira ondas do feminismo. Dicotomia público/privado.
Heteronormatividade. Normalização. Distinções sobre “sexo” e “gênero”. Teorias críticas do
direito: dos critical legal studies às teorias críticas feministas, antirracistas e queer. O gênero nos
tribunais.
OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar um pensamento crítico-reflexivo das principais vertentes teóricas que têm orientado
os pleitos por igualdade de gênero, como feminismo liberal, feminismo radical, teoria queer. O
curso aborda os desdobramentos dessas principais correntes para o direito, 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
Conceituar e diferenciar teorias feministas e estudos de gênero; Analisar as diferentes
abordagens e conceituações sobre sexo/gênero; Analisar as tensões entre demandas por
igualdade e reconhecimento de diferenças, liberdade e dignidade; Apresentar os conceitos
estruturais relacionados aos estudos de gênero e ao feminismo; Aplicar o conhecimento
apreendido a casos concretos de relevância para o direito; Conceituar os diferentes papeis do
direito para os estudos de gênero e o feminismo; Analisar leis e decisões judiciais que abordem,
regulem e normalizem concepções específicas de gênero.
METODOLOGIA
As aulas serão ministradas com base em método participativo. Além disso, recursos audiovisuais,
como filmes, palestras e campanhas específicas, serão amplamente utilizados para contextualizar
e ilustrar tópicos de aula.
PROGRAMA
Qual o papel do direito para os feminismos e os estudos de gênero?; Contextualização das
reivindicações por igualdade, liberdade, dignidade; Primeira, segunda e terceira ondas do
feminismo; Dicotomia público/privado; Heteronormatividade; Normalização; Discursos sobre
sexo e gênero: afinal, o que é “ser mulher”?
Principais diagnósticos, conceitos e perspectivas normativas das diferentes correntes teóricas;
Teorias críticas no direito: dos critical legal studies às teorias críticas feministas; Feminismo liberal;
feminismo radical; feminismo antirracista; feminismo pós-colonial; transfeminismo; teoria queer.
O gênero nos tribunais: julgados do STF e da Corte Constitucional Alemã.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação consistirá em seminário realizado em grupo e uma prova. A prova tem peso 2 e os
seminários têm peso 1.
15/06/2016 – Prova
29/06/2016 –Prova final
Seminários serão feitos ao longo do curso, relativos ao tema de cada aula.
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