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PROGRAMA  DE DISCIPLINA 

Codigo HC 374 - SOCIOLOGIA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO Carga Horária 
Disciplina  

Teóricas 

 
Práti
cas Estágio Total 

 
Ementa 

Construção social da feminilidade e da 
masculinidade. Hierarquia, representações e práticas 
de poder nas relações de gênero. Gênero, 
diversidade cultural e desigualdade social 

60 - - 60 
Pré-

Requ 
 

Curso Ciências Sociais - Linha  de 
formação em sociologia e 
licenciatura 
 

DOCENTE(S) 

Professor(a)  Dra Marlene Tamanini 
Assist/Moni

tor 
 

VALIDADE 

Validade 1º semestre / 2019 Horári
o 

Quinta-
Feira  

7:30 -11:30 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Objetivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa   
 Bilografia:   

Básica  
 
 

Objetivo geral: conhecer e entender as diferentes perspectivas analíticas de gênero, como 
elas se inserem na construção das teorias e das experiências dos sujeitos, suas possibilidades 
políticas e metodológicas e 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,   
representações, diversidade cultural e 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. 
c) Aprender a analisar   aspectos da construção social e teórica das representações a respeito 
do masculino e do feminino e no campo queer para identificar caminhos de pesquisa, as 
desigualdades e os desafios à cidadania e a superação da violência. 
 
Primeira aula - Apresentação do programa e organização do semestre 
Unidade 1-   
Questões  do inicio do campo 

A. Genesis, mitos  e  metafísica 
Bíblia Sagrada. GENESIS -  1, 1-31; 2,1-25 Edição Pastoral 
COSTA, Jurandir Freire. Sexo e Amor em Santo Agostinho. In: Loyola, Maria Andréa (org.).   A 
sexualidade nas ciências humanas. Rio de Janeiro: EdUerj, 1998. p. 133-158. 

B. Um olhar estruturalista - questões dos anos 60 e 70 – formação do conhecimento. 
CLASTRES. Pierre. “O arco e o cesto”. ________. In: Sociedade contra o Estado. RJ: 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.  
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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. 
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. (ver algum outro texto para comparar). 
TAMANINI, Marlene. Sociologia de gênero e da sexualidade: contextos, conceitos e desafios.  
In: FAZZI, Rita,  LIMA, Jair Araújo de. "Temas e questões contemporâneos da Pós-Graduação 
em Ciências Sociais no Brasil." São Paulo: Vozes, 2019 (no prelo).  
 
Obs: A bibliografia poderá ser readequada caso seja necessário 
 
I . Avaliação de unidade 
1. Cada  texto  será apresentado  pela professora e terá  comentadores valendo até 1 ponto. 
 
Unidade II 
Questões  dos  60, 70, 80 – estruturalismos e diferença 
SCOTT, Joan.  Gênero: uma categoria de análise histórica. Educação e Realidade. Porto  
Alegre,  n.16, v.2, p. 5 -22, jul/dez, 1990. 
AMORÓS, Celia; MIGUEL Ana  de. (EDS). La diferencia sexual con diferencia esencial: sobre 
Luce Irigaray, Luisa Posada Kubissa. In:_____. 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:  jan. 2019. 
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. 
BRAIDOTTI, Rosi (2004). Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. 
Barcelona:Gedisa, 2004. 
 
Obs: A bibliografia poderá ser readequada caso seja necessário 
 
Avaliação: analisar um filme usando as teorias destas  unidades.(Faremos um roteiro).  
 
Unidade III -  
Pós- Estruturalismo, queer  e   Decolonial  
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. P? 
BUTLER, Judith. 1987. Variações sobre Sexo e Gênero, Beauvoir, Wittig e Foucault. In: 
Benhabib, S. e Cornell, D. (coord.). Feminismo como crítica da Modernidade. Rio De Janeiro: 
Editora Rosa dos tempos. p. 139-154. 
SOLEY-BELTRAN, Patrícia. Transexualidad y la matriz heterosexual: un estúdio crítico de 
Judith Butler. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2009. p.13-223 
PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos 
Feministas, Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130218032232/Subjetividadespoliticas.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130218032232/Subjetividadespoliticas.pdf
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BIDASECA, Karina.  Cartografías Descoloniales de los Feminismos del Sur.CONICET – 
Universidad Nacional de San Martín Universidad Nacional de Buenos Aires/CLACSO. Estudos 
Feministas, Florianópolis, v.22, n.2, p. 585-591, maio-agosto, 2014. Ver também 
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/N8/17_ENT_Bidaseca.pdf. 
Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente. Livro  online. 
SWAIN, Tânia Navarro. As teorias da carne: corpos sexuados, identidades nômades. Revista. 
Labrys, estudos feministas, n. 1-2, jul./dez. 2002. 
BRAIDOTTI, Rosi. 1994. Sujeitos Nómades - Corporización y diferencia sexual em la teoría 
contemporánea. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós.  
 
Obs: A bibliografia poderá ser readequada caso seja necessário 
 
Avaliação final: pesquisar os argumentos utilizados na última campanha eleitoral e depois 
dela, por vários agentes institucionalizados ou não, para disseminar ideias a respeito da 
ideologia de gênero. Buscar a história destas construções. Fazer um elencado destes 
argumentos. Analisar seus conteúdos a luz das estruturas deste programa de ensino e das 
orientações da professora.  Apresentar em sala de aula. Reservaremos dias para tal.  
 
  

Calendário  
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas de 
Avaliação 

Fevereiro – 18 a 23 recepção dos alunos 
Março – Início da disciplina 7,14,21,28 
Abril – 4,11,18,25 
Maio -2,9,16,23,30 
Junho – 6,13 22 é o último dia letivo 
 

Os textos serão debatidos à luz das tensões teóricas e políticas 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. 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.  
 
Descritas nas unidades 
  

  

 

http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/N8/17_ENT_Bidaseca.pdf

