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Representatividade é a expressão do interesse de
um determinado grupo, sendo ela algo

fundamental para a construção das pessoas

desse grupo, por meio da autoidentificação. Assim,
a presença feminina na docência é importante por
diversos fatores. Entre eles pode-se citar a
inspiração para alunas[1] interessadas na área da
docência e pesquisa.

Por que a representatividade feminina na
docência é importante?

[1] O termo "alunas" não está no feminino universal.
Preferimos, nesta cartilha, não utilizar o feminino
universal para fins didáticos (muitas comparações entre
professores e professoras, por exemplo).



Porém, essa representatividade está
distante da realidade existente na
Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco (FDUSP). Isso ocorre
porque, por exemplo, segundo
dados obtidos no site da FDUSP, em
2020, entre os 159 professores

ativos apenas 29 eram

mulheres[2].

homens
 

81.8%

mulheres 
18.2%

[2] Para chegar a esse número, foram considerados todos
professores e professoras mencionados na ala "Docentes"
do site da FDUSP, exceto os aposentados.



Logo, concluímos que, apesar de a
representatividade  de gênero ser

extremamente importante para o
corpo docente e discente, ela está
longe de ser realidade na FDUSP.

Assim, fica o questionamento:
que direito queremos

construir?



Dados obtidos junto à Secretaria
da FDUSP revelam que entre os
anos de 2008 a 2017, as alunas
de graduação e de pós-
graduação representam cerca
de 40,44% do total de alunos.
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Onde estão as mulheres da FDUSP?

Diferente é a situação do ensino superior brasileiro,
em que as mulheres representam 57,1% do total de
estudantes de 18 a 24 anos de idade (IBGE, 2010)



Pensando na área acadêmica da FDUSP,
temos que, de todos os alunos da graduação
que realizam Iniciação Científica,  levando
em conta os dados de 2010 a 2020, a média
de mulheres gira em torno de 42,15%.  

É interessante notar que, entre 2010 a 2021,
houve apenas um ano em que o número de

pesquisadoras mulheres foi maior que o

de homens, que foi o ano de 2017/18, em
que dos 29 alunos inscritos, 15 eram mulheres.
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Assim, evidente que a média de alunas e de
professoras da FDUSP ainda está muito

aquém do nível nacional.

Se olharmos novamente para a
porcentagem de mulheres no
corpo docente da FDUSP,
veremos uma situação ainda
mais desigual. As mulheres
docentes na FDUSP são  18% do
corpo docente, enquanto a

média nacional de mulheres

professoras de Direito é de

38,4% (Getúlio Vargas, 2013).



Na FDUSP, como citado anteriormente, de um
total de 159 professores, apenas 29 são
mulheres, o que corresponde a uma
porcentagem aproximada de 18%. 

Onde estão as professoras da FDUSP?

A partir deste dado, é importante
refletirmos: onde estão as professoras da
FDUSP? Por que as professoras estão em

número tão menor? 

São inúmeras as dificuldades
das mulheres para ingressar na
carreira acadêmica. Essa
diferença é notável
especialmente nos concursos
para professores da FDUSP.  



Uma das dificuldades que mulheres enfrentam
para ingressar na academia é a falta de

critérios objetivos em diversas etapas dos

concursos, que acaba sendo uma brecha

para a exclusão das mulheres, ao influenciar a
avaliação dos candidatos. Por exemplo, as
mulheres são sub representadas nas comissões
julgadoras dos concursos, somando apenas 13%
nas comissões - em média, sequer uma mulher
por banca.
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CONCURSO PARA PROFESSORES

Entre 2014 e 2017, apenas uma mulher ingressou no

quadro de professores da FDUSP, enquanto vinte e um

homens o fizeram. Considerando esses números alarmantes
e os moldes já descritos dos concursos públicos para o
ingresso de docentes na nossa faculdade, há uma urgente
necessidade de se adotar medidas que tornem tal processo
paritário entre mulheres e homens.

O grande desafio a ser enfrentado está no oculto critério
“ser mulher”, no impacto direto desse fator, ainda que de
maneira inconsciente, nas indicações dos membros das
comissões julgadoras dos concursos. Os parâmetros

objetivos, como a nota e conhecimento, acabam sendo

jogados para o escanteio por vezes, devido aos 

 tradicionalismos sexistas. Este conservadorismo precisa
ser eliminado dos concursos pela raíz, começando por uma
reestruturação dos membros julgadores.

O que pode melhorar?



Hoje em dia, como regra geral, os departamentos

indicam dois de seus docentes para compor a comissão

julgadora e então são acrescidos três estranhos ao

departamento para completá-la. Dados apontam que a

presença de mulheres nesses espaços é muito pequena:

entre 2008 e 2017, dos 713 convidados para compor
as comissões, apenas 94 eram mulheres. Em um

espaço ocupado majoritariamente por homens, haverá

comprovadamente a tendência de indicação de outros

homens, impermeabilizando o ingresso para mulheres. A

paridade entre aqueles que conduzirão o procedimento

é fundamental para que se garanta não apenas um

julgamento objetivo, mas também plural.

CONCURSO PARA PROFESSORES

mulheres homens

750 

500 

250 

0 



Quanto às provas escritas e a preparação para elas,

alguns quesitos precisam ser reavaliados. Primeiramente,

sabendo que a subjetividade existe, o não-anonimato
dos candidatos durante o julgamento das etapas do
concurso público pode representar um perigo para a
integridade e legitimidade do processo decisório.
 Além disso, tendo consciência de que a divisão do

trabalho entre mulheres e homens em nossa sociedade

não é nem um pouco equilibrada, com mulheres

enfrentando dupla ou até tripla jornada, parece pouco

adequado estabelecer uma fase da disputa que fixe 24h

de preparação para uma prova. Mulheres são muito
mais julgadas por se afastar de qualquer âmbito de
sua vida pessoal do que homens. Para mães,
especialmente de crianças pequenas, é inviável se
isolar por 24h para se preparar para a prova.

CONCURSO PARA PROFESSORES



As salas na FDUSP seguem um mesmo padrão:

recebem o nome de uma pessoa, o quadro dela,

possuem carteiras pouco móveis voltadas para a frente

da sala, contam com uma mesa rebuscada (e antiga)

do professor, uma lousa e um microfone.

No entanto, percebemos uma disparidade ao

compará-las: das 20 salas que existem, apenas 2

receberam nomes e quadros de mulheres.

Imagens retiradas da publicação "Interações

de gênero nas salas de aula da Faculdade de

Direito da USP: um currículo oculto?" (Ref. 4)

REFERÊNCIAS FEMININAS NA FACULDADE



A referência e presença de mulheres

nos espaços da faculdade ainda é

muito baixa. Propomos uma reflexão:

abra o programa de qualquer matéria

da faculdade e observe a bibliografia

do curso. Quantos dos nomes que vê
são de mulheres? Quantas
professoras você tem? Quantos
professores você tem?

REFERÊNCIAS FEMININAS NA FACULDADE



Alunas que estão há mais tempo dentro da

faculdade conhecem bem a sensação de
surpresa (e felicidade) que sentimos ao
encontrar o nome de uma mulher que seja nas
referências bibliográficas do curso. Estamos

tão acostumadas a ler textos dos mesmos

autores: Pontes de Miranda, Caio Mário, Hans

Kelsen, Nikalas Luhmann, Comparato, Tomasetti,

Kant etc. Estes são alguns dos nomes que foram

colocados nas nossas mentes, e delas nunca mais

saíram. Todos, homens.

REFERÊNCIAS FEMININAS NA FACULDADE



Para que mulheres tenham conforto e coragem de

ingressar e permanecer na docência, torna-se
urgente a necessidade de se ter exemplos
daquelas que vieram antes. Precisamos nos

utilizar de uma maior quantidade de bibliografia

feminina no curso de direito; precisamos ter mais

professoras na faculdade; as ingressantes na

FDUSP precisam ter personalidades com as quais

se identifiquem ao ler, escrever, estudar, escutar.

Ter mulheres ocupando esses espaços
impulsionará nossas alunas a buscarem a
pesquisa e pensarem na possibilidade de,
eventualmente, ter o seu próprio lugar, mais
que merecido, dentro da “velha e sempre nova
Academia”.

REFERÊNCIAS FEMININAS NA FACULDADE



O caminho até a paridade de gênero na

docência é longo, mas temos observado
mudanças capazes de impactar direta e
indiretamente no ingresso de docentes
mulheres na FDUSP. Desde o

desenvolvimento de atividades de pesquisa e

extensão voltadas para mulheres e/ou

comandadas por mulheres, até portarias e

incremento de bibliografia feminina nas

matérias ministradas na faculdade.

O que já está sendo feito?



A FDUSP apresenta salas que, majoritariamente,

homenageiam homens. No entanto, recentemente, foram
inauguradas duas salas que levam nomes femininos, o

que demonstra o início de um processo de reconhecimento

e inclusão das ex-alunas e docentes.

A primeira, em 2016, foi a sala Lygia Fagundes Telles (ex-

aluna), que foi assim nomeada pelos alunos e alunas. Esta

sala pertence à Academia de Letraz da FDUSP, extensão

na qual Lygia ocupou o cargo de primeira secretária em

1945.

A mais recente sala - e a primeira a homenagear uma

docente franciscana - é a sala Ada Pellegrini Grinover,
que presta tributo à um dos maiores nomes do direito

processual brasileiro. Essa foi uma iniciativa da própria

faculdade, que resultou em sua inauguração em 2019.

SALAS COM NOMES DE MULHERES
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A Portaria GDI 49/2018 instituiu a Ouvidoria de
Gênero, responsável por “receber e processar

denúncias de assédio de gênero, prática de atos

potencialmente preconceituosos ou sexistas,

agressões de conotação sexual ou sexista bem como

qualquer manifestação de discriminação relacionada

ao gênero ou à orientação sexual” (art. 2º, I da

Portaria GDI 49/2018). 

A ouvidoria pode ser contatada através do email

ouvgen@usp.br e a atual ouvidora é a Professora
Mariângela Gama de Magalhães Gomes. A

Portaria é um marco para a comunidade franciscana,

tendo em vista que abre espaço para a reprovação 

 de condutas discriminatórias tão normalizadas na

história da faculdade.

PORTARIAS DA FDUSP

No que diz respeito a gênero, recentemente duas

portarias foram publicadas na FDUSP.



A Portaria nº 09/2020 foi outro marco na faculdade,

definindo que os eventos acadêmicos que ocorrem na

FDUSP deverão “zelar para que na composição das
mesas e no rol de interessados haja diversidade
ampla de gênero e étnica e, na medida do possível,
a presença de participantes externos aos quadros
da Faculdade” (art. 1º da Portaria nº 09/2020), além

de estabelecer um mínimo de 25% de participação

feminina nas mesas dos eventos. 

A importância da portaria é visível: os eventos da FDUSP

têm um longo histórico de participação apenas

masculina, o que nos traz a sensação (errônea) de que

não há mulheres com atuação de referência nas mais

diversas áreas. Trazer visibilidade às mulheres nos

eventos da faculdade é uma forma de contornar o

machismo estrutural da nossa sociedade, incentivando

cada vez mais a participação destas e reconhecendo

sua atuação.

PORTARIAS DA FDUSP



Nos anos recentes, diversos grupos que se dedicam à
pauta de gênero surgiram na FDUSP - seja direta, seja
indiretamente. Além de serem espaços de
acolhimento às alunas, são locais em que a
participação feminina é impulsionada, o que pode
levar à cogitação da docência feminina. São eles:

Coletiva Corpo Avesso (auto-organizado)
Coletivo Ângela Davis (auto-organizado)
Coletivo Dandara. Coordenação: Ana Elisa Liberatore Silva
Bechara
Coletivo FERRO’s (auto-organizado)
GEDS - Grupo de Estudos em Direito e Sexualidade.
Coordenação: Susana Henriques da Costa
GEF - Grupo de Empoderamento Feminino. Coordenação:
Mariângela Gama de Magalhães Gomes
GPEIA - Grupo de Pesquisa e Estudos de Inclusão na
Academia. Coordenação: Sheila Christina Neder Cerezetti
NEF - Núcleo de Expressão Feminina. Coordenação: Ana
Elisa Liberatore Silva Bechara  e Sheila Christina Neder
Cerezetti
Núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade.
Coordenação: Conrado Hübner Mendes.

GRUPOS DE PESQUISA, EXTENSÃO E COLETIVOS



Centro de Estudos Hannah Arendt. Coordenação:
Cláudia Perrone Moisés
Oficina de Direito Ambiental. Coordenação: Ana
Maria Nusdeo
Núcleo de Pesquisa e Extensão Sobre a Pena e a
Execução Penal da USP. Coordenação: Ana Elisa
Liberatore Silva Bechara
NEF - Núcleo de Expressão Feminina Coordenação:
Ana Elisa Liberatore Silva Bechara  e Sheila Christina
Neder Cerezetti.
Grupo de Estudos em Arbitragem e contratos
Internacionais. Coordenação: Maristela Basso.
Laboratório de Estudos Étnico-Raciais Quilombo Oxê.
Coordenação: Eunice Aparecida de Jesus Prudente.
NUPRE - Núcleo de Pesquisa em Reteoria do Estado.
Coordenação: Ângela Limongi Alvarenga.

Os grupos que abordam a temática de gênero são
diversos, e majoritariamente coordenados por
mulheres. Mas as professoras da FDUSP também
coordenam outros grupos:

GRUPOS COORDENADOS POR PROFESSORAS:



Clínica de Direito Ambiental Paulo Nogueira Neto.
Coordenação: Patrícia Faga Iglecias Lemos.
Grupo de Estudos Direito, Economia e Direito
Internacional do Mercado de Capitais.
Coordenação: Maristela Basso.
ENACTUS USP. Coordenação: Ana Elisa
Liberatore Silva Bechara.
SAJU Cárcere. Coordenação: Mariângela Gama
de Magalhães Gomes.
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito, Gênero
e Desigualdade. Coordenação: Eunice Aparecida
de Jesus Prudente.
Núcleo de Estudos de Direito Comercial Aplicado.
Coordenação: Sheila Christina Neder Cerezetti.
Laboratório de Docência – Direitos Humanos e
Teoria do Estado. Coordenação: Nina Beatriz
Stocco Ranieri.
Grupo de Estudos em Teoria do Estado Brasileiro.
Coordenação: Maria Paula Dallari Bucci.
Competição de Direito Penal Internacional
(Nuremberg Moot Court). Coordenação: Helena
Regina Lobo da Costa.

GRUPOS COORDENADOS POR PROFESSORAS:



Além das extensões, portarias inovadoras e
outros marcos na FDUSP, podemos enxergar
várias iniciativas ganhando força. 

Dentre elas, podemos citar a adoção de
bibliografia (completa ou parcialmente)
feminina nas matérias, o desenvolvimento de
uma linha de pesquisa em gênero dentro de
diversos departamentos da faculdade (por
exemplo, a professora Mariângela
Magalhães orienta trabalhos de conclusão
de curso exclusivamente nesta linha) e a
adoção de paridade de gênero nos
processos seletivos de grupos de estudos e
atividades de extensão.

As iniciativas da FDUSP para
combater a desigualdade de
gênero e impulsionar as
lideranças femininas ainda são
incipientes. No entanto, o que já
está sendo feito dentro da
faculdade promete criar um
ambiente mais acolhedor para
as lideranças femininas do
corpo docente.

Entrevista do professor
Flávio Batista (FDUSP)
sobre utilização de
bibliografia feminina.



Por fim, indicamos um
episódio do podcast
"Jus no fim do túnel",
no qual professoras e
pesquisadoras da
FDUSP abordam a
discussão sobre gênero
nas Arcadas.

A disciplina "Direito e
Equidade de Gênero"
disponibilizou todas as
aulas ministradas no
canal do Youtube da
FDUSP. 

Indicações para as calouras 

Além disso, a disciplina
também ofereceu os
materiais de apoio do
curso, com acesso
público.
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