WEBINAR DA SÉRIE MULHERES E DIREITOS
" O que é ser homem no Brasil?"
01 de dezembro de 2021 (quarta-feira), das 17h às 19h
(Transmissão pelo canal da ESMP-SP no YouTube)
Justificativa: Durante o ano de 2021, na perspectiva de pensarmos nos direitos das mulheres e na
melhoria da atuação do MPSP, dialogamos com elas e sobre elas em suas diversas situações: as
mulheres negras, indígenas, com deficiência, mães, no poder, da comunidade LGBTQIA+ e
adolescentes.
Mas é possível saber o que é ser mulher no Brasil sem pensar no que é ser homem? Isto porque, em uma
sociedade predominantemente machista, os diretos dos próprios homens também são violados. Assim,
existe uma performance social que se possa chamar de masculina? Ademais, será que existe uma
masculinidade que seja considerada “tóxica” e uma masculinidade que seja socialmente adequada?
Para responder todas essas perguntas, convidamos vocês para conversarem com eles e sobre eles.

Abertura:
MÁRIO LUIZ SARRUBBO – Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
MIRELLA DE CARVALHO BAUZYS MONTEIRO - Promotora de Justiça. Assessora do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do MPSP.
CRISTIANE CORREA DE SOUZA HILLAL – Promotora de Justiça. Coordenadora do Núcleo de
Inclusão Social do CAO Cível e de Tutelas Coletivas do MPSP. Secretária da Rede da
Diversidade do MPSP.

Expositores:
THIAGO RODRIGUES CARDIN – Promotor de Justiça do MPSP. Graduado em Direito pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP).
PEDRO AMBRA – Psicanalista, professor da PUC-SP, doutor em Psicologia Social pela USP e em
Psicanálise e Psicopatologia pela Université de Paris. Membro da Société Internationale de
Psychanalyse et Philosophie (SIPP) e pesquisador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e
Psicanálise (Latesfip-USP).
TULIO CUSTODIO – Sociólogo e historiador. Sócio e curador de conhecimento na Inesplorato.
Doutorando e Mestre em Sociologia pela USP.
GUILHERME VALADARES – Fundador e diretor do Instituto Papo de Homem. Produtor dos
documentários e estudos nacionais "O silêncio dos homens" e "Precisamos falar com os
homens? Uma jornada pela igualdade de gênero". Membro do Comitê #ElesporElas da ONU
Mulheres no Brasil. Professor certificado do programa CEB (Cultivating Emotional Balance), do
Santa Barbara Institute for Consciousness Studies.
Mediador:
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ARANTES – Promotor de Justiça do MPSP. Mestre em Direito pela
Unesp e formado em Direito pela USP.
Público: aberto ao público em geral

Inscrições e informações: Evento gratuito, com tradutor de libras e transmissão ao vivo pelo
canal da ESMP no Youtube. A inscrição pode ser feita pelo preenchimento de formulário
online, disponível na página do CEAF/ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), até às 17h do dia
30/11/21. A lista de inscritos estará disponível no site da ESMP.
O link de acesso à transmissão e as instruções serão enviados para o e-mail informado na
inscrição.
Haverá emissão de CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, sendo necessário realizar a inscrição
prévia no evento, participar da transmissão ao vivo e registrar presença (o link será
encaminhado para o e-mail de cadastro). É necessário participar de um dos períodos para
obtê-lo. O certificado estará disponível a partir de 08/12/21 no portal do aluno
(esmp.overseebrasil.com.br).

Realização:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do MPSP
Centro de Apoio Cível e de Tutela Coletiva – Núcleo de Inclusão Social e de Gênero
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais – CAO-Criminal
Apoio:
Rede de Enfrentamento ao Racismo
Rede de Valorização da Diversidade

