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RESUMO: O presente estudo pretende apresentar, pelo método cartográfico, as 
repercussões formais e informais da inserção da temática Feminismos no Curso 
de Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil, com a propositura e ministração da disciplina 
intitulada “Direito e Feminismos” (optativa, na graduação, desde 2017; 
obrigatória, na pós-graduação, desde 2019). Do contexto do campo, o Curso de 
Graduação em Direito conta com a presença majoritária de mulheres 
matriculadas e o corpo docente, formado por 61 pessoas, têm apenas 16 
(dezesseis) mulheres. Mesmo assim, os discursos inferentes são 
preponderantemente masculinos, o que repercute na formação e na subjetivação 
do corpo discente. Em pesquisa realizada no início deste ano 2019, acerca de 
discursos documentais e bibliográficos presentes no currículo oficial dessa 
graduação, levantou-se que a maioria das referências bibliográficas utilizadas 
eram de autoria de homens, brancos, europeus e estadunidenses, o que 
denuncia o discurso androcêntrico, classista e racializado e, também o 
anglocentrismo, que desvenda a colonialidade do pensamento jurídico. Desse 
contexto, a inserção de discursos feministas, por meio de intervenções, ensino 
e pesquisa, promovem a reflexão do corpo discente, levantando resultados de 
investigação científica sobre como o direito opera nos corpos e, especialmente, 
resultados no âmbito da subjetivação das acadêmicas, em que reportam 
sentimento de pertencimento, de identidade e de coletividade a partir das ações 
mencionadas. Disso, pretende-se, especificamente, por abordagem qualitativa, 
a partir de um viés pós-estruturalista e decolonial, delinear o contexto do âmbito 
universitário de forma generificada, expor as diversas expressões dos 
feminismos apresentados nas disciplinas (negro, indígena, trans, lésbico, dentre 
outros) e de outras ações tangenciais relacionadas e, finalmente, promover a 
discussão sobre as repercussões da temática Feminismos. A relevância da 
pesquisa se justifica na sua potencialidade de verificar a incidência das normas 
de gênero sobre as pessoas acadêmicas do curso, especialmente as mulheres, 
e de apresentar a importância de se refletir sobre a generificação das relações 
sociais e, especificamente, das jurídicas, as quais se apresentam como 
discursos de poder, de pretenso caráter neutro. Além disso, demonstra como a 
formação profissional impacta na subjetivação das pessoas e o quanto é 
imprescindível, nesse contexto, a promoção de ações de inclusão voltadas à 
concretização de direitos de todas e todos, em oferta a espaços não-violentos 
discursivamente e em vista de ambientes mais saudáveis de formação 
profissional. 
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