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TEMA:  Curso “As Filósofas e o Direito” 

1. DATA: 08, 10, 15, 17, 22, 24/03/2021 

2. HORÁRIO: das 18:30 às 20:30 horas 

ÓRGÃO SOLICITANTE: Escola Superior do Ministério Público (ESMP) 

PÚBLICO ALVO: Membros, servidores e estagiários do MPMA, e público externo, mediante inscrição na plataforma 

eventos.mpma.mp.br 

MODALIDADE: EAD 

3. JUSTIFICATIVA 

 

O curso discutirá o pensamento de filósofas que, direita ou indiretamente, lançam luzes interpretativas sobre o direito, a 

partir de distintos olhares, campos, perspectivas, temas e abordagens. Sabe-se que o ensino jurídico contempla, 

majoritariamente, vozes masculinas como protagonistas do saber, com repercussões na baixa representatividade de 

mulheres autoras nas discussões acadêmicas, o que se estende, igualmente, aos espaços de decisão e aos cargos de liderança 

e visibilidade universitária. Reconhece-se o caráter estrutural da opressão de gênero presente nas práticas e discursos 

(incluindo os implícitos) acadêmicos e institucionais, acenando à necessidade de revisão do cânone jurídico em prol da 

democratização, inclusão e igualdade acadêmica.     

Considerando essa realidade, o curso foi planejado para mostrar a força e a potência teórica do trabalho desenvolvido por 

filósofas, a partir de uma análise interdisciplinar e em diálogo com o direito, questionando, como pano de fundo, a face 

obscura dos padrões universais de liberdade e igualdade que nunca se aplicaram da mesma forma a homens e mulheres. O 

universalismo seletivo da construção da modernidade jurídica não foi capaz de desafiar desigualdades estruturais e 

estruturantes, que se perpetuaram sob o manto da neutralidade quanto ao gênero, legitimando historicamente uma 

predisposição masculina, com desvantagens sistemáticas às mulheres.  

As autoras escolhidas para o curso foram: a filósofa e cientista política Wendy Brown; a filósofa pós-estruturalista Judith 

Butler; a filósofa crítica Nancy Fraser; a filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez; a filósofa política Hannah Arendt; e a 

filósofa e ativista feminista Silvia Federici. 

6. TEMAS ABORDADOS E METODOLOGIA 

 Aula 1 - Wendy Brown “Neoliberalismo, democracia e cidadania sacrificial”; 

 Aula 2 - Judith Butler “Vidas vivíveis e vidas matáveis: o luto no contexto da pandemia”; 

 Aula 3 - Nancy Fraser “Nancy Fraser e sua Teoria da Justiça”; 

 Aula 4 - Hannah Arendt “Hannah Arendt e o direito a ter direitos”;  

 Aula 5 - Silvia Federici “A construção social patriarcal a partir do pensamento de Silvia Federici: implicações 

no direito”; 

 Aula 6 - Lélia Gonzalez. “Lélia Gonzalez: racismo por denegação e a sub-representação de pessoas negras 

no Judiciário”.   

 

O evento será realizado na modalidade de educação a distância, e poderá ser acessado via dispositivos móveis ou 

computador, através do canal do YouTube da ESMP/MA. A carga horária total do evento será de 12 (doze) horas. Este 

formato de transmissão permite a interação dos participantes, recriando as condições de um encontro presencial, ao 

dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições temáticas, serão realizadas explanações 

teóricas sobre o tema, com recursos que possibilitem a construção das melhores práticas referentes a temática, com base 

na troca de experiência entre os participantes. O link para acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos no dia 

do evento. 

OBJETIVOS 

Geral: 

 Disseminar o pensamento de filósofas, mostrando a força e a potência teórica do trabalho desenvolvido por elas, 

a partir de uma análise interdisciplinar em diálogo com o Direito. 

 

Específicos: 

 Analisar a governança neoliberal, marcada pelo desmonte da solidariedade social, financeirização e corrosão da 

democracia, e seu impacto sobre poder social e a legitimidade da ação coletiva, permitindo que a concepção de 

cidadania ativa, e sua força social e engajamento público, converta-se em uma cidadania sacrificial. 
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 2. Apresentar os conceitos básicos da teoria de Judith Butler presentes na obra "Vida Precária", relacionando-os 

ao contexto da pandemia no Brasil; problematizar o quando da crise sanitária considerando a pandemia no Brasil; 

introduzir os conceitos básicos da teoria de Butler sobre luto; relacionar os conceitos de gestão da vida e da morte 

com o contexto político atual; introduzir algumas das relações entre humano e inumano, corpos que pesam e 

corpos que importam segundo Butler; 

 3. Nancy Fraser: filosofia e ativismo; Teoria Crítica: entre o ser e o dever ser; Teoria Crítica e o Pós-estruturalismo: 

tensões produtivas em Nancy Fraser; Teoria da Justiça em Nancy Fraser: o modelo bidimensional e o modelo 

tridimensional; 

 4. Apresentar a crítica de Hannah Arendt aos direitos humanos, suas limitações e contradições expressas nas 

experiências do século XX e suas contribuições para pensar o Direito nos nossos tempos; 

 5. Expor a genealogia da sociedade patriarcal, dentro das sociedades capitalistas ocidentais e como tal construção 

impacta diretamente a formação familiar e social que temos hoje; 

 6. Expor como o pensamento de Lélia Gonzalez nos possibilita compreender a ausência da pessoa negra no campo 

jurídico; expor como a autora discute a construção do papel da mulher negra na sociedade brasileira e sua ausência 

nesse campo de disputa que é o Direito. 

ABERTURA DO EVENTO: Dra. Karla Adriana Farias Vieira – TEMPO DE FALA: 5 minutos 

 Promotora de Justiça Titular da 15ª Promotoria Cível de São Luís/MA, 5ª Promotora de Justiça das Famílias de São 

Luís/MA; 

 Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Doutora em Direitos Humanos pela Universidade 

de Salamanca/Espanha; 

 Membra do Centro de Estudios de la Mujer da Universidad de Salamanca, Investigadora do Programa Interdisciplinar 

de Doutorado "Pasado y presente de los Derechos Humanos"; 

 Diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão; 

 Professora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão; 

 Membra do Instituto Brasileiro de Direito de Família. 

PALESTRANTES 
Aula 1: 08 de março (segunda-feira): Profª Loiane Prado Verbicaro – TEMPO DE FALA: 2H 

 Professora da Universidade Federal do Pará - UFPA. Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL) e 

Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia (PPGDDA); 

 Doutora em Filosofia do Direito pela Universidade de Salamanca - USAL (2014);  

 Mestra em Direitos Fundamentais e Relações Sociais pela Universidade Federal do Pará - UFPA (2006), com 

período de estudo na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP; 

 Mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará - UFPA (2011); 

  Graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará - suma cum laude - UFPA (2004). Graduada em Filosofia 

(Bacharelado) pela Universidade Federal do Pará - UFPA (2019); 

 Membro da Comissão Assessora da Área do Direito (ENADE), no triênio 2018-2020;  

 Diretora Regional Norte da Associação Brasileira de Ensino Jurídico - ABEDI, no triênio 2018-2020 e biênio 

2021-2022; 

  Avaliadora do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Foi Coordenadora do Curso de 

Direito, Professora do Programa de Mestrado e da Graduação em Direito do Centro Universitário do Pará – 

CESUPA; 

  É Editora-Chefe da Revista Apoena - Periódico de Filosofia da Universidade Federal do Pará. 

  Integrante da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Integrante do GT Filosofia e Gênero da Associação Nacional 

de Pós-Graduação em Filosofia – ANPOF; 

  Líder do Grupo de Pesquisa - CNPq: Filosofia Prática: Investigações em Política, Ética e Direito. Autora do livro 

"Judicialização da Política, Ativismo e Discricionariedade Judicial";  

 Tem experiência na área de Direito, Filosofia e Ciência Política, com ênfase em Filosofia Política, Ética, Filosofia 

do Direito, Direitos Humanos. 

 

Aula 2: 10 de março (quarta-feira): Profª Rafize dos Santos – TEMPO DE FALA: 2H 

 É criadora e coordenadora da pós em Inovação e Gestão do Futuro da UniOpet, mestre em Filosofia, pesquisadora 

nas linhas de Inovação e novas metodologias na Educação e mentora em diversas iniciativas;     
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 Instrutora e co-criadora da metodologia utilizada pela A Grande Escola e sua consultoria de gestão de pessoas 

Humans at Work, que desenvolve programas relacionados à inovação, criatividade e habilidades comportamentais 

para empresas. Nestas iniciativas, atendeu clientes como Positivo Tecnologia, Correios, Amcham, Editora 

Positivo, entre outros. 

 

Aula 3: 15 de março (segunda-feira): Profª Ingrid Cyfer – TEMPO DE FALA: 2H 

 Professora de Teoria Política do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP 

(2010- atual); 

 Realizou pós-doutorado no Departamento de Filosofia de Dartmouth College- EUA (2014-15) e Doutorado em 

Ciência Política na Universidade de São Paulo-USP (2009), com estágio doutoral no Departamento de Ciência 

Política da New School for Social Research- EUA (2008);  

 É Mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo- USP (2003) e graduada em Direito pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ (1998);  

 É pesquisadora do Ingrid Cyfer: Grupo Psicanálise e Teoria Crítica: Teorias da Subjetivação, vinculado ao Núcleo 

Direito e Democracia do CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento); 

 É membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae;  

 Atua na área de teoria política contemporânea com especial interesse em temas como reconhecimento, 

subjetivação e poder na teoria crítica, tendo em vista principalmente suas intersecções com teorias feministas e 

teorias psicanalíticas. 

 

Aula 4: 17 de março (quarta-feira): Profª Nádia Junqueira Ribeiro – TEMPO DE FALA: 2H 

 Doutoranda em Filosofia Política e Ética no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp); bolsista CNPq; 

 Realizou estágio de pesquisa no departamento de Filosofia da New School for Social Research (Spring Term, 

2020); 

 Mestre em Filosofia Política e Ética na Universidade Federal de Goiás (2015); 

 Bacharel em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela PUC-Goiás (2011); 

 Bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (2012); 

 Assessora de comunicação da Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia; 

 Pesquisa, atualmente, a relação entre o Social e o Político em Hannah Arendt. Área de interesse: filosofia política 

moderna e contemporânea. 

 

Aula 5: 22 de março (segunda-feira): Profª Juliana Machado – TEMPO DE FALA: 2H 

 Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará (2012); 

 Atualmente é mestranda do Centro Universitário do Estado do Pará; 

 Membra da Comissão da Mulher Advogada - Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará. Atuando 

principalmente nos seguintes temas: epistemologias de gênero, filosofia crítica, direitos humanos, agroecologia, 

Amazônia e políticas públicas. 

 

Aula 6: 24 de março (quarta-feira): Profª Sandra Guimarães – TEMPO DE FALA: 2H 

 Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Pará (2000), graduação em Psicologia pela 

Universidade Federal do Pará (2004), graduação em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará (2017); 

 Mestra em Sociologia Geral pela Universidade Federal do Pará (2005); 

 Doutora em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Pará (2016); 

 Atualmente é professora da Faci Wyden, Membra do grupo de pesquisa Filosofia política: investigação em 

política, ética e direito (CNPq); 

 Tem experiência na área de Filosofia e Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: direito de família, 

direitos humanos, feminismo, gênero, filosofia política e violência contra a mulher. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação em sala virtual; 

 Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas abordadas. 

 


