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SIMPÓSIO ONLINE 94 

 
Simpósio: 

 
A POLÍTICA E A JUSTIÇA NA VIDA DAS MULHERES – QUESTÕES 

CONTEMPORÂNEAS DE GÊNERO 
 

Coordenadoras: 
Nome da Coordenadora 1: Bethânia Suano 
Vinculação Institucional: Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, da 
Universidade de Aveiro 
Resumo Curricular: Pos-doutoranda em Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas no 
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Doutora 
em “Direito, Justiça e Cidadania no Séc. XXI” pela Faculdade de Economia e pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra. Especialista em direitos fundamentais pelo Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e especialista em direitos humanos pelo Instituto 
Ius Gentium Conimbrigae (IGC) da Universidade de Coimbra. Bacharel em Direito pela 
Universidade de São Paulo (USP), Brasil. Tem focado sua pesquisa/investigação acadêmica em 
uma perspectiva multidisciplinar, notadamente entre áreas como Ciência Política, Direito 
Público, Relações Internacionais, Administração Pública e Políticas Públicas - para 
compreensão de instituições e políticas de direitos humanos e desenvolvimento sustentável. É 
associada da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), desde 2018. Conta com 
experiências no setor público e em escritórios de advocacia no Brasil; experiência internacional 
nas Nações Unidas, em Genebra; e em consultoria sobre temas relacionados às políticas 
públicas, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. 
 
Nome da Coordenadora 2: Marcela Uchôa 
Vinculação Institucional: Faculdade de Letras – Universidade de Coimbra 
Resumo Curricular: Doutora em Filosofia com ênfase em Filosofia Política e Direitos 
Humanos, concluído na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal) e 
Universidade Federal do Rio de Janeiro no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (Brasil). 
Foi professora de ética, direitos humanos, filosofia do direito na Faculdade Cearense, professora 
de teoria do conhecimento na Universidade do Vale do Jaguaribe. Mestre em Filosofia Política 
na Universidade Federal do Ceará CE-Brasil. Fez trabalho de investigação nos campos de 
refugiados Europa e Oriente Médio 2016/2017, com ênfase em justiça sob a perspectiva de 
gênero. Foi Vice-Presidente da Associação dos Pesquisadores Brasileiros em Coimbra 
2017/2018; Licenciada em Filosofia e bacharel em direito. É membro colaboradora do Instituto 
de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra. É membro colaborador do Fórum Demos 
(Plataforma de debate e promoção das democracias no mundo). Tem especialização em 
Fountainheads of Toleration- Forms of Pluralism in Empires, Republics, Democraciesna 
Ca´Foscari University – Veneza – Itália, em 2017. 
 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
Este Simpósio convida as/os proponentes a reflexão sobre as mais diversas questões 

políticas e de justiça da contemporaneidade numa perspectiva de como as mulheres são 
consideradas pela sociedade. As diversas Teorias Feministas do Direito e das Ciências Sociais, 
por vias distintas, questionam os contextos tradicionais de prevalência e certa hierarquia entre 
os gêneros, herdados da concepção moderna de Estado liberal e eivado de características 
patriarcais, e apresentam possibilidades de novo(s) paradigma(s) para que a sociedade reveja as 
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assimetrias de poder derivadas da desigualdade de gênero. Espera-se que os trabalhos 
apresentados possam discutir circunstâncias em que o direito positivo, as instituições públicas 
ou privadas e as políticas governamentais ou corporativas, reforçam dinâmicas sociais 
patriarcais, misóginas e de opressão as mulheres, sejam cis ou transgeneres, ou, por outro lado, 
possam atuar para criar e sustentar possibilidades de justiça, equidade e emancipação feminina. 
À título exemplificativo, sugere-se que sejam apresentados trabalhos que abordem questões 
como violência doméstica (legislação, jurisprudência, política preventiva etc.); a mulher para 
as leis (criminais, trabalhistas, civis etc.); a mulher na política governamental e em eleições 
(cotas, representatividade, elegibilidade); a mulher em cargos “de poder” seja em empresas, no 
setor público, nas organizações internacionais; a mulher no mercado de trabalho; entre outros. 
Possibilitando variada panóplia temática pede-se que os resumos apontem metodologia e 
fundamentação teórica do trabalho a ser apresentado. Assim, salienta-se que o rigor 
metodológico e fundamentação teórica, podem denotar inovação na aplicação de formas e 
conteúdos para análise do tema proposto. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 


