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 Bibliografia 

Básica  
e  

Complementar 
 

Objetivo geral: conhecer e entender as diferentes perspectivas epistemologias de  gênero, como nelas se  
inserem  as  experiências dos sujeitos  e as possibilidades políticas e metodológicas contidas na construção das  
diferentes perspectivas analíticas  advindas  dos   estudos de gênero e de sua relação com  as representações  do 
masculino  e  feminino nas  ciências  sociais, especificamente na  sociologia. 
Específicos: a) Entender como se construíram os dualismos que  produziram  as   relações  entre  natureza e 
cultura, sujeitos e identidades  e  poder  nas relações,   
nas representações, na diversidade cultural e na desigualdade social. 
b) Identificar a naturalização das  teorias  binárias  nas  ciências  sociais  e  a  desconstrução  feminista. Considerar 
as diferentes perspectivas estruturalista, construtivista e pos-estruturalista  e suas incidências  sobre o  masculino  
e  o feminino. 
c) Aprender a analisar aspectos  da  construção social  e teórica  das representações  a respeito do masculino e  
do feminino e no campo queer e suas consequências políticas. 
d) A partir de análises   de  experiências  de  pesquisa  com foco  nas   perspectivas  de   gênero, queer, feministas, 
pos-estruturalistas  e/ou descolonais identificar caminhos  de  pesquisa, as  desigualdades  e  os desafios à 
cidadania. 
 
Primeira aula - Apresentação do programa e organização do semestre, esclarecimento de  alguns conceitos. 
Unidade 1-  Como  o campo dos  estudos   de  gênero   vem se   constituindo ? 
Questões  dos anos 60  e 70, seus conceitos, a  perpectiva  estruturalista, os binários, o construcionismo, os  
essencialismos. Elas perduram? 
.CLASTRES. Pierre. “O arco e o cesto”. ________. In: Sociedade contra o Estado. São Paulo: Editora: Livraria  
Francisco Alves, 1978. p.71- 89.  
.HERITIER, Françoise.  De Aristóteles aos Inuit – A construção provada do gênero; O sangue do guerreiro e o 
sangue das mulheres – controle e apropriação da fecundidade. In: Masculino Feminino: O pensamento da 
diferença. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. p.181-222. 
.ORTER, Sherry B.  Está a mulher para  o homem assim como a natureza para a cultura? In: MICHELLE, Zimbalist 
Rosaldo; LAMPHERE, Louise. A mulher a cultura a sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 95-120;(online) 
.RUBIN, Galin.  El Tráfigo de mujeres: notas sobre la “economia política”del sexo. In: NAVARRO, Marysa; 
STIMPSON, Catharine R. (compiladoras). Qué son los estudios de mujeres? 
México/Argentina/Brasil/Colombia/Chile/Espana/EUA/Per/Venezuela: Fondo de Cultura Economica,1998.  p.15-
74; (online) 
.AGUIAR, Neuma. Perspectivas Feministas e o conceito de  patriarcado na sociologia clássica e no pensamento 
sociopolítico brasileiro. In:______. Gênero e ciências humanas: desafio às ciências desde a perspectiva das 
mulheres. Rio de janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1997.p.161-191; (online) 
.BAMBERGER, Joan.  O mito  do matriarcado: porque os homens  dominavam as sociedades primitivas? In: 
MICHELLE, Zimbalist Rosaldo; LAMPHERE, Louise. A mulher a cultura a sociedade. Rio de Janeiro:Paz e Terra, 
1979. p. 233  - 254. (online) 
.SACKS, Karen. Engels Revisitado: a mulher, a organização da produção e a propriedade privada. In: MICHELLE, 
Zimbalist Rosaldo; LAMPHERE, Louise. A mulher a cultura a sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 185 -
23;  (online) 
.NYE, Andrea. Uma comunidade de homens: o marxismo e as mulheres. In: ______. Teoria Feminista e as 
filosofias do homem. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1995. p. 48 - 94. (online) 
Complementar: 
.NICHOLSON, Linda. Feminismo e Marx: integrando o parentesco   com o econômico. In: CORNELL, Drucilla; 
BEHABIB, Seyla.  Feminismo  como critica  da modernidade: releitura  dos pensadores contemporâneos do ponto 
e vista  da mulher. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1987. p. 23-37. 
.MARQUIÉ, HÈLÈNE. Assimetria  de gêneros  e aporias da criação: como sair de um imaginário androcêntrico? 
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(tradução Tania Navarro Swain).  In: LABRYS, estudos feministas, Brasília: UNB n.3, jan/jul,2003.  Revista on line 
Disponível  em:<http://www.labrys.net.br/labrys3/web/bras/helene1.htm> . Acesso em jan 2016. 
VARIKAS, Eleni. _______. Naturalização da dominação e poder legítimo na teoria política clássica. Estudos 
Feministas. CCE/CCE/UFSC. Florianópolis/SC, v.11, n.1, p.171-193, 2003.  
Dinâmica  das  aulas: Dois   textos  por  aula. Cada  texto  será apresentado  pela professora e terá  1   
comentador.  
Avaliação de unidade (primeira avaliação) 
*** Seminários para  analisar  o caso do    trabalho de cuidado a partir dos textos  citados  abaixo e   dos  aspectos  
discutidos  nos textos  anteriores. Da natureza e das teorias  do cuidado como meio  de analisar  as  relações  
sociais  e  tomar  posição acadêmica  e  política. Cuidado  e  o que posso (poder?). 
Sugestão: participar  da  defesa  da  tese  de  Sandro Marcos Araujo  sobre  "Cuidado e Gênero entre cuidadoras 
de pacientes com a enfermidade de Alzheimer". No dia   31  de março as  14 horas. 
Seminário I  
1.SCOTT, Joan W.  A mulher trabalhadora. In:  História das Mulheres, Século XIX, (Org.) Georges Duby e Michelle 
Perrot, sob a direção de Arlete Farge e Natalie Zemon Davis,  São Paulo: Edições Afrontamento, Ebradil, vol.3, 
1994. p. 443 – 475; 
2.TRABUT, Loic; WEBER, Florence. Como  tornar  visível o trabalho das  cuidadoras  domiciliares? O caso  das 
políticas em relação  à dependência na França. In: HIRATA, Helena; GUIMlARÃES, NADYA ARAUJO (Org

a
s). 

Cuidado e  Cuidadoras: As  várias faces do Trabalho do Care. p. 133-147; 
3.SORJ, Bila; FONTES, Adriana. O care como um regime estratificado: Implicações de gênero e classe social. In: 
HIRATA, Helena Sumiko; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (Org

a
S). Cuidado e Cuidadoras: As  várias faces do Trabalho 

do Care, 2013. p. 103-116; 
Seminario II -  
1.RIBAULT,Thierry. Cuidadoras domiciliares: que tipo de  profissionalização? In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES, 
NADYA ARAUJO (Org

a
S). Cuidado e Cuidadoras: As  várias faces do Trabalho do Care. p.119 – 132; 

2.GLUCKSMANN, Miriam. Rumo a uma sociologia econômica do care: comparando configurações em quatro 
países europeus. In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES, 2.NADYA ARAUJO (Org

a
S). Cuidado e Cuidadoras: As  várias 

faces do Trabalho do Care. p. 63-78;  
Seminário III - 
1.GUIMARÃES, NADYA ARAUJO; HIRATA, Helena Sumiko; SUGITA,KURUMI. Cuidado e cuidadoras: o  trabalho do 
care no Brasil, França e Japão. In: HIRATA, Helena; GUIMARÃES, NADYA ARAUJO (Org

a
S). Cuidado e Cuidadoras: 

As  várias faces do Trabalho do Care. p.79-102;  
2.SELL,Mariléia. Minha mãe ficou amarga: expectativas de performance de maternidade negociadas na fala em 
interação. Estudos Feministas, Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, V.20, n.1,2012. Disponível em: www.scielo.br/ref e 
www.portalfeminista.ufsc.br 
Aulas 7 
Unidade 2 – A problemática da igualdade diferença e das diferenças: essencialismos, sujeitos e  identidades 
.SCOTT, Joan.  Gênero: uma categoria  de análise histórica. Educação e  Realidade. Porto  Alegre,  n.16, v.2, p. 5 -
22, jul/dez, 1990. (online) 
.COSTA Cláudia de Lima. O sujeito no feminismo: revisitando os debates. Cadernos Pagu, Campinas/São Paulo: 
Núcleo de Estudos de  Gênero/UNICAMP, v.19, p.59-90, 2002. (online) 
.MEDRADO, Benedito; LYRA, Jorge. Princípios ou simplesmente pontos de  partida fundamentais para uma leitura 
feminista de gênero sobre os  homens  e  as masculinidades. In: BLAY, Eva Alterman. Feminismos e 
masculinidades: novos caminhos para enfrentar a violência contra a mulher. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014. 
p. 55-75. 
.AMORÓS, Celia; MIGUEL Ana  de. (EDS). La diferencia sexual con diferencia esencial: sobre Luce Irigaray, Luisa 
Posada Kubissa. _____. Teoria feminista: de la ilustración a la globalización. Del feminismo liberal a la 
posmodernidad.  Madrid: Minerva ediciones, 2005. p. 253-288. 
.ECHANDÍA, Claudia Luz Piedrahita. Subjetivaciones políticas y pensamiento de la diferencia. Bogotá : Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2015. p. 17-50. Disponível em:< 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130218032232/Subjetividadespoliticas.pdf>. Acesso em  fev 
2016.  
.ADAN, Carme. Feminismo y conocimiento: de la experiencia de las  mujeres al Cíborg. Galícia: Spiralia ensaio, 
2006. p. 223 - 314. 
.BRAIDOTTI, Rosi (2004). Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Barcelona: Gedisa, 2004. (online) 
Complementar: 
.COSTA, Claudia de Lima. O tráfico do gênero, trajetórias do gênero, masculinidades. Cadernos Pagu, Campinas: 
Núcleo de Estudos de Gênero/ UNICAMP, volume 11, p.127-140,  1998; (online).  
.DE LAURETIS, Teresa. A Tecnologia do Gênero. In H. Buarque de Hollanda (org.), Tendências e impasses: O 
feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco,  1994. p. 243-288.(online) 
.HITA, Maria Gabriela. Igualdade, identidade e diferença(s): feminismo na reinvenção de sujeitos. Em Buarque de 
Almeida, Heloísa et al (orgs) Gênero em Matizes. EDUSF, São Paulo, 2002. p. 319-351;  

http://www.scielo.br/ref
http://www.portalfeminista.ufsc.br/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130218032232/Subjetividadespoliticas.pdf
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.NICHOLSON, Linda. Interpretando o gênero, Revista Estudos Feministas, Vol. 8, N° 2, 2000, pp. 9-41;(online) 
Aulas =  4 
Avaliação da unidade – (avaliação II). 
Avaliação: Analisar  um filme em grupos  de  3 pessoas   usando  as  teorias  desta  unidade. (Faremos um roteiro).  
 
Unidade III -  Teorias  queer  e feministas: sujeitos, identidades (pós- estruturalistas).  
.BUTLER, Judith.  Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003  ler  o livro todo. 
.Preciado, Beatriz, Manifiesto contra-sexual. Prácticas subversivas de identidad sexual, Madrid, Opera Prima, 
2002.  
.PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos feministas, Florianópolis, 
CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011 
Subjetividade,  
Aulas = 3 
Obs: As  bibliografias  poderão  sofrer  adaptações  ao longo do  semestre. 
 
Fonte  para  várias  temáticas -   
Revista eletrônica labrys  www.unb.br/ih/his/gefem; 
http://www.scielo.br/cpa; 
http://bases.bireme.br/ 
Revistas  eletrônicas: Cadernos Pagu, Revista Estudos  Feministas, Gênero  e  história, periódicos da revista fórum, 
http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/1121 
http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/ 
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/index 
Completar.... 
 

Calendário  
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
 
 
 
 
 

Formas de 
Avaliação 

Março- 4, 11,18 
Abril -1, 8,15, feriado 21  emenda 22, 29 
Maio  - 6,13,20,27 
Junho  - 3,10,17,24 
 

Os textos serão debatidos à luz das tensões teóricas e da atuação das ciências sociais.  Assim, os princípios 
conceituais, metodológicos e epistemológicos serão examinados, tendo em vista a compreensão das tensões 
conceituais, das possibilidades metodológicas e epistemológicas, contidas na construção desse referencial 
analítico. O/a discente deverá acompanhar o processo de desenvolvimento do curso, não apenas cumprindo o 
calendário de leitura proposto e, que será adequado e indicado aula a aula, mas também confeccionando os 
exercícios e com presença  nas  aulas. As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva, através de seminários, 
análise de filmes e exercícios de organização das ideias, bem como de pesquisa realizada pelos/as participantes.  
  
A avaliação  I  e  II  estão  prevista  no interior  do processo da  unidade. 
A avaliação III  será  uma  resenha  critica   sobre  um   dos  livros indicados   na unidade III.  Ou deverá  ser  uma  
pesquisa empírica  realizada  em  grupo e  fundamentada  teoricamente. As orientações  a respeito  serão  
realizadas  em aula. 

 
 

 

http://www.scielo.br/cpa
http://bases.bireme.br/
http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/index

