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PROPOSTA DE DISCIPLINA OPTATIVA DO CURSO PARA A UNIVERSIDADE 
 

Curso/Campus: DIREITO /    MONTE ALEGRE                             Semestre: 1º/2022 
Nome da Disciplina: DIREITO, GÊNERO E IGUALDADE: GÊNERO, RAÇA, CLASSE E SEXUALIDADE 
EM UMA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL E DECOLONIAL                 
Número de créditos:  34 h/a - 02 créditos   
Código da disciplina:  31438 
Professor/a responsável:  SILVIA CARLOS DA SILVA PIMENTEL – Matrícula PUC 0427 
Departamento:  Depto I - Teoria Geral do Direito 
Faculdade:   DIREITO 
E-mail do/a docente   spimentel@pucsp.br 

     Dia de Oferecimento: 5ª feira - MANHÃ 
Horário - 10:15 as 11:55         

 
Ementa  
O objetivo da disciplina é incorporar a perspectiva de gênero, raça, classe e sexualidade 
ao ensino universitário da PUC-SP e, em especial, à formação dos futuros profissionais 
do direito, através de uma abordagem crítica e multidisciplinar. Estudos acerca das 
desigualdades de gênero, raça, classe e sexualidade em nossa sociedade e no direito 
brasileiro. Conceitos básicos: discriminação de gênero, discriminação racial, 
discriminação por classe, violência de gênero, direitos humanos, desigualdades, 
patriarcado, estereótipos, preconceitos, decolonialidade, direito da antidiscriminação e 
interseccionalidade. As mulheres em suas diversidades. Direito internacional, 
interamericano e brasileiro: normativa e jurisprudência. 
 
Objetivos  
Estereótipos, preconceitos e discriminação de gênero, raça e sexualidade estão 
presentes na nossa cultura e profundamente inculcados nas (in)consciências dos 
indivíduos e em nossa coletividade estruturando as relações sociais; são, portanto, 
absorvidos e reproduzidos também pelos operadores do Direito e refletidos em sua 
práxis jurídica. 
Por essa razão, o objetivo da disciplina é incorporar a perspectiva de gênero, raça, classe 
e sexualidade ao ensino universitário e à formação dos futuros profissionais do direito e 
das demais áreas de conhecimento, através de uma abordagem crítica, multidisciplinar, 
interseccional e decolonial. Pretende-se, assim, oferecer aos (às) estudantes 
ferramentas capazes de estimular a reflexão crítica acerca das referidas desigualdades 
culturais, estruturais e institucionais em nossa sociedade, bem como a relação deste 
fenômeno com o Direito, e, ainda, as possibilidades de intervenção prática na realidade. 
Serão consideradas as mulheres enquanto sujeitos de direito, em sua diversidade: 
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negras, lésbicas, héteros, cis, bissexuais, transexuais, pessoas intersex, indígenas, do 
campo, sem-terra, sem moradia, migrantes, refugiadas, encarceradas, mulheres com 
deficiência etc. Para tanto, o tema será estudado sob as diversas vertentes do Direito, 
de forma interconectada com os campos da história, antropologia, sociologia, 
psicologia, filosofia e outros sempre a partir de uma análise interseccional e decolonial. 
Neste primeiro semestre, objetiva-se apresentar um panorama acerca da abordagem 
dada ao tema dos direitos das mulheres na academia, e problematizar a trajetória de 
conquistas jurídicas formais e materiais das mulheres ao longo das últimas décadas. 
Assim, sedimentados alguns conceitos básicos para a compreensão do tema – tais como 
“gênero”, “discriminação e violência de raça e gênero”, “direitos humanos”, 
“desigualdade”, “patriarcado” –, pretende-se abordar a questão da discriminação e da 
violência em toda a sua complexidade, ou seja, a partir dos sujeitos, dos espaços, das 
formas como se manifesta, das medidas atualmente previstas, e das que poderão ser 
construídas, para combatê-la. Será adotada metodologia que compreenda o diálogo 
sobre o processo de construção de feminismos plurais a partir de narrativas subjetivas 
de mulheres, que permitiram a crítica à histórica dicotomia entre o público e o privado, 
revelando que o pessoal é político. Compreenderá também a análise de decisões do 
sistema judicial que reproduzem estereótipos e preconceitos, bem como várias que 
sinalizam transformações emancipatórias de gênero, raça, classe e sexualidade. 
 
 
Bibliografia e outros materiais  
 
Bibliografia Básica 
Bibliografia Básica (3 obras) 
CRENSHAW, Kimberlé. Mapeando as margens: interseccionalidade, políticas de 
identidade e violência contra mulheres não-brancas. 
SAFFIOTI, Heleieth I.B. Gênero, Patriarcado e Violência. São Paulo: Perseu Abramo, 
2004. 
PIMENTEL, Silvia (coord.); PEREIRA, Beatriz, (org.); MELO, Mônica (org.). Direito, 
Discriminação de Gênero e Igualdade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. Verbete 
Gênero e Direito in Primeira Enciclopédia Jurídica da Faculdade de direito da PUC-SP, 
2017. Contou com a valiosa contribuição de Beatriz Pereira, Valéria Pandjiarjian e 
Camila Batista. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/.  
 
Bibliografia Complementar 
ARAÚJO, Luiz Alberto David ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do 
transexual. São Paulo: Saraiva, 2003. 
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo, Fatos e Mitos. São Paulo: Nova Fronteira, 
2016. 
CARNEIRO, Sueli. Escritos de uma vida. Belo Horizonte: Letramento, 2018.  
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LUGONES, María. Colonialidade e gênero. In Pensamento feminista hoje: perspectivas 
decoloniais. Hollanda, Heloisa Buarque (org.). Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. 
RIOS, Roger Raupp. Direito da Antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ação 
afirmativa. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. 
 
 

 
 


