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O LILITH – Núcleo de Pesquisas Direito e Feminismos, atuante desde 2015, pautado na teoria 
crítica do direito, na análise de discurso e no confronto de discursos e materialidades, 
consolida-se nas seguintes atividades acadêmicas: 
I- Ensino: 
Iniciar as discussões sobre feminismos, em recorte interseccional e decolonial; 
a) Disciplina Direito e Feminismos, na graduação do Curso de Direito da UFSC 
b) Disciplina Direito e Feminismos, no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC (sob 
análise de inserção curricular) 
 
II – Pesquisa: 
Investigações científicas e grupos de estudo com o viés de especificar e aprofundar os estudos 
sobre feminismos no âmbito jurídico, seja teórico ou prático, vinculando marcadores sociais de 
discriminação social e jurídica, verificados nas esferas de gênero, dissidências de gênero, raça 
e classe; 
 
III – Extensão: 
Participação e promoção de ações de extensão para explanar sobre o sistema de pensamento 
feminista no Direito, práticas e discursos, bem como divulgar o conhecimento acerca do tema. 
 
IV- Administração: 
Atuação em comissões e consultoria e assessoria institucional em temáticas envolvendo 
discriminações e microagressões nas esferas de gênero, dissidências de gênero, raça e 
classe. 
 
 
 



 

 
  



 

 
CAMPANHA #FALE 

 
1. PANORAMA CONTEXTUAL: RELATOS, PESQUISA, PARCERIAS 
 
 

A Universidade, em sua proposta institucional, deve ofertar às estudantes e aos 
estudantes um local de aperfeiçoamento profissional e pessoal. Assume, assim, a 
responsabilidade da educação do corpo discente, atendendo ao objetivo de promover o 
desenvolvimento da personalidade humana e o desenvolvimento social, cultural e político, 
técnico e econômico da comunidade, pautando-se por princípios fundamentais para o 
estabelecimento de relações humanas saudáveis e pela consciência do dever de qualidade do 
ensino e de contribuição de melhoria da sociedade. Ainda, enquanto um local de interação entre 
pessoas, a universidade caracteriza-se como um ambiente promotor de vínculos interpessoais. 
Assim, é imprescindível que se apresente como um espaço protetivo e transformador. No 
entanto, infelizmente, na universidade, também ocorrem relações interpessoais que atingem, 
danosamente, a saúde física, moral, sexual e psicológica das pessoas, o que torna o ambiente 
acadêmico um local de risco.  

 
Essas relações interpessoais que são entendidas como danosas configuram-se por 

diversos fatores e envolvem diversas pessoas, muitas vezes caracterizando discriminação. A 
discriminação refere-se a qualquer forma de tratamento em que uma pessoa impõe a outra um 
tratamento desvantajoso, sob determinado prisma e a partir de um julgamento moral negativo, 
que ocorrem em virtude de atos intencionais ou não (MOREIRA, 2017, p. 27 e 28). 

 
 Uma das formas de discriminação presentes na universidade é a discriminação contra as 
mulheres. É sobre essa forma de relação interpessoal, danosa à saúde e prejudicial aos objetivos 
da universidade, que se trata a presente Campanha, denominada com a hashtag #FALE, para 
enfrentar situações ocorridas no âmbito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal 
de Santa Catarina. 
 

Para confrontar ocorrências discriminatórias no CCJ/UFSC, já em 2015, acadêmicas e 
acadêmicos do Curso de Direito da UFSC promoveram ações, por meio de uma intervenção local 
com cartazes, em que escreveram falas discriminatórias contra dissidências de gênero, gênero, 
raça e classe, por meio do Movimento #SeuSilêncioCompactua. Vejam-se os cartazes e as 
frases: 
 



 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

O Movimento #SeuSilêncioCompactua foi dado de pesquisa da Doutora Gabriela M. 
Kyrillos e da Professora Doutora Sheila Stolz, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 
redigida sob o título de SEXISMO NA ACADEMIA BRASILEIRA: ESTUDO DE CASOS DESDE 
O SUL DO BRASIL, apresentada no GT de Gênero, Sexualidade e Direito do XXVII Encontro 
Nacional do CONPEDI/Salvador, em data de 14 de junho de 2018, a ser publicada na Revista 
de Gênero, Sexualidade e Direito (no prelo)1. 
 

Na pesquisa, apuraram as autoras que:  
 

No caso da sociedade ocidental, onde predomina uma visão binária e 
dicotômica, se atribuem as pessoas características tidas como femininas ou 
masculinas. Esta atribuição não é, a priori, prejudicial para os indivíduos ou 
à sociedade, porém, considerando que linguística e majoritariamente se 

                                                
1 http://www.indexlaw.org/index.php/revistagsd 



 

considera positivo tudo que é atribuído ao gênero masculino, é inegável que 
esta identificação hierarquizada tende a gerar uma forte discriminação por 
atribuir às mulheres características menos valorizadas e, até mesmo, 
indesejáveis, em especial quando se trata da vida na esfera pública e do 
trabalho.  
 
Este processo de inferiorização das mulheres pode ocorrer de distintos 
modos. Um deles é, sem dúvida, a suposição de que a fala da mulher não 
deve ser tomada em consideração, não é digna de ser ouvida. As frases 
reproduzidas nos cartazes em comento, deslegitimam as mulheres, 
atribuindo-lhes um lugar desqualificado no mundo, inclusive na esfera 
jurídica.  
 
Quando o professor afirma que “a gente sabe muito bem que não se deve 
confiar em palavra de mulher”, ele está reforçando uma violência histórica de 
silenciamento e de deslegitimação da fala das mulheres, reforçando, 
portanto, o local da mulher enquanto “sujeito historicamente emudecido” 
como definiu a pós-colonialista indiana Gayatri Chakravorty Spivak (apud 
BAHRI, 2013, p.659).  
 
O ato de fala – ou seja, o fato de que as mulheres têm o poder de denunciar 
uma violência sofrida – não é suficiente em si mesmo, pois “a comunicação 
abrange não apenas o ato da 'fala', como também o da recepção, da audição 
e da interpretação.” (BAHRI, 2013, p. 660, grifos da autora). Desse modo, o 
valor atribuído tanto ao presumido natural comportamento demeritório das 
mulheres e suas usuais falas como sendo sempre e necessariamente 
inferiores e menos legítimas que o discurso masculino é uma forma de 
violência em si mesma e que, imperiosamente, contribui para a perpetuação 
em todos os âmbitos públicos e privados de outras formas de violências 
(dentre elas, a física, a psicoemocional, a moral e a sexual).  

 
 

No ano seguinte do Movimento, em 2016, a Professora Doutora Grazielly Alessandra 
Baggenstoss coordenou o Projeto de Pesquisa e de Extensão “Direito das Mulheres”, em que 
foram levantadas outras narrativas sobre situações de discriminação dentro do Curso de Direito 
da UFSC. Como um dos produtos do “Direito das Mulheres”, inaugurou-se a disciplina “Direito e 
Feminismos”, em 2017, em que, agora pela via do ensino, foi possível dialogar sobre questões 
envolvendo o ensino jurídico, a prática jurídica e as relações discriminatórias que acabam sendo 
legitimadas em sala de aula, por vezes, por professores e colegas.  
 

No primeiro semestre de 2018.1, como atividade da Disciplina Direito e Feminismos, foi 
realizada uma pesquisa de campo denominada “VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA UFSC E 
NO CCJ”, sob o design de levantamento por formulário online (resguardado o anonimato), pela 
acadêmica de Direito Marina Zimermann Kohntopp, em que se apuraram ocorrências de 
discriminação contra as mulheres acadêmicas do Curso de Graduação em Direito da UFSC, em 
sala de aula, a partir de atos praticados por docentes e acadêmicos. Desse levantamento, 
surgiram metade das frases são expostas na Campanha. 
 



 

Em junho de 2018, com o planejamento desta Campanha sendo delineado, e tendo 
conhecimento da Campanha Contra o Assédio Sexual, com a hashtag #UniUnie2, na 
Universidade de Genebra, Suíça (UNIGE)3, a Professora Grazielly Alessandra Baggenstoss 
firmou parceria, para fins de cooperação estrutural e rede de compartilhamento, com a 
Professora Doutora Brigitte Julia Mantilleri, Diretora do Service Egualité e representante da 
Campanha naquela instituição. O formato dos cartazes desenvolvidos pela #UniUnie nos 
inspiraram na presente Campanha, bem como as frases lá relatadas, que se correspondem a 
vivências aqui observadas. Assim, algumas frases lá dispostas foram adaptadas ao nosso 
contexto – apontando a semelhança da discriminação contra as mulheres, mesmo que em países 
diferentes. 
 

Nesse semestre, ainda, a Corregedoria da UFSC, conjuntamente com as Professoras 
Doutoras Suzana da Rosa Tolfo, Grazielly Alessandra Baggenstoss, a Vice-Reitora Professora 
Alacoque Lorenzini Erdmann, representantes da PRODEGESP, da Ouvidoria, da SAAD, da 
Procuradoria Federal da UFSC, pelo procurador Juliano Scherner Rossi, da Comissão de Ética, 
da Comissão de Assédio Moral na UFSC e do Corpo Permanente de Processos Disciplinares, 
iniciaram discussões sobre o estabelecimento de política de enfrentamento ao assédio na UFSC, 
incluindo a discriminação contra as mulheres, formando um Grupo Institucional de Enfrentamento 
ao Assédio da UFSC. Na data de 12 de julho de 2018, essas pessoas reuniram-se para 
apresentar suas atuações, levantamentos, pesquisas e para propor ações que visem a congregar 
e otimizar os esforços no combate a ações interpessoais que causam malefícios à nossa saúde, 
enquanto indivíduos e comunidade universitária. As considerações das falas da reunião 
convergiram ao seguinte: é preciso promover reflexão sobre a forma com a qual nos 
relacionamos dentro da universidade. 
  

É esse panorama contextual que justifica a Campanha #FALE, que convoca as mulheres 
a falarem sobre as situações de discriminações ocorridas em ambiente acadêmico, 
especialmente no CCJ/UFSC. Tais ocorrências se configuram (a) pelas invocações 
discriminatórias de que as mulheres não podem ou não devem falar e devem se calar; (b) pelas  
situações discriminatórias de interrupção discursiva contumaz das mulheres; (c) pela crença 
discriminatória de que a pessoa do gênero masculino possui legitimidade para representar as 
mulheres em suas ideias, pensamentos, sentimentos e valorações de comportamentos; (d) pela  
usurpação indevida de ideias das mulheres, por parte dos homens; (e) pelas falas e 
comportamentos nefastos de que as mulheres não seriam bem-vindas em determinados 
espaços. A Campanha #FALE, portanto, também denuncia tais ocorrências, trazendo 
determinadas frases à expressão, à discussão e à reflexão. Mulheres têm voz, mulheres estão 
presentes, mulheres ocupam lugares, mulheres existem, resistem, e transformam realidades.  
 

Fundando-se na performatividade dos atos de fala e na produção de efeitos dos 
discursos, a Campanha também se vincula à ideia do Movimento #SeuSilêncioCompactua, 
realizado pelas acadêmicas e acadêmicos do Curso de Direito da UFSC (2015), o qual alerta 
                                                
2 Correspondente a unidos. 
3 https://uniunie.ch/ 
Vide Anexo 2. 



 

para os sentidos de nossos comportamentos, especialmente para as omissões frente às 
situações discriminatórias, as quais legitimam a discriminação estrutural e reforçam 
comportamento nocivos às relações interpessoais e à saúde da comunidade acadêmica. 
 

O convite da Campanha é para refletirmos sobre nossas relações interpessoais dentro 
da Universidade, mas também pode se estender para nossa forma de convivência em todos os 
nossos cenários. 

 
  



 

 
 
2. AÇÕES INAUGURAIS, PARALELAS E ESPERADAS 
 

A Campanha apresentada será iniciada no semestre de 2018-2, no âmbito do CCJ/UFSC, a 
partir das seguintes ações: 

a) Divulgação online e fixação de cartazes na universidade, com frases que questionem a 
discriminação contra as mulheres; 

b) Construção de estratégias de enfrentamento da discriminação por meio de Grupo de 
Estudos “Outras Narrativas”, promovido pelo Lilith, durante o semestre 2018-2. 

 
Paralelamente à campanha, coligam-se as seguintes ações: 

a) Projeto de Pesquisa da Tese sobre Microagressões, no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina – 
PPGP/UFSC, da Professora Grazielly Alessandra Baggenstoss; 

b) Projeto de PIBIC sobre o Ensino no Direito na UFSC, analisado sob a categoria de 
gênero (bolsista a ser selecionado e indicado); 

c) Participação no Grupo Institucional de Enfrentamento ao Assédio da UFSC; 
d) Realização do Programa de Extensão “Outras Narrativas” (SIGPEX n. 201811475); 
e) Redação do relatório final da pesquisa intitulada “Violência contra a mulher na UFSC 

e no CCJ” e enquadramento metodológico para fins de publicação. 
f) Estreitamento das relações institucionais entre universidades brasileiras e 

estrangeiras, especialmente a Universidade de Genebra, com quem já possuímos 
parceria, para fins de compartilhamento de informações e auxílio. 

 
 
3. OBJETIVOS DA CAMPANHA 
 

• Promover a reflexão sobre a discriminação contra as mulheres no âmbito do 
CCJ/UFSC, a partir de cartazes afixados nos murais dos corredores e nas salas de aula. Prevê-
se, ainda, a divulgação do material de forma online. 

• Coletar dados sobre ocorrências de discriminação contra as mulheres nas reuniões 
do Programa “Outras Narrativas”;  

• Construir, coletivamente, estratégias de enfrentamento da problemática, ações 
preventivas e formas de diálogo, pensando uma política de enfrentamento à discriminação contra 
as mulheres. 

• Repensar coletivamente, a partir de retornos e do Programa mencionado, o 
aperfeiçoamento e ampliação da Campanha, visando aos fins educacionais e institucionais da 
UFSC. 
 
 
  



 

 
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

• Afixação dos cartazes – última semana de julho/2018, nos corredores e salas do 
CCJ/UFSC 

• Divulgação online da Campanha #Fale – última semana de julho/2018 
• Início do Programa “Outras Narrativas” – 08 de agosto/2018 
• Encerramento e planejamento – última semana do semestre 
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ANEXO I 
CARTAZES DA CAMPANHA #FALE - UFSC 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

ANEXO II 
CARTAZES DA CAMPANHA #UNIUNIE - UNIGE 

 

 

 

 



 

 

 


