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PROGRAMA  DE DISCIPLINA 

Código HC  351  Carga Horária 
Disciplina SOCIOLOGIA DA SEXUALIDADE    

Teóricas Práticas Estágio Total 
 

Ementa 
A sexualidade sua produção como objeto de análise 
sociológica. Saberes, representação discursos nas 
experiências contemporâneas, sua emergência nas subjetividades e 
identidades modernas. 
Revisão epistemológica e política em torno da sexualidade. 

60 - - 60 
Pré-

Requ 
 

Curso Ciências Sociais - para 
licenciatura e bacharelado.  
 

DOCENTE(S) 

Professor(a)  Dra  Marlene Tamanini 
Assist/Monitor  3   estudantes da pós em sociologia   que  estão em estágio de docência (Ana Carolina Ferreira, Otávio Costa, 

Gustavo Favini) 

VALIDADE 

Validade 1º semestre / 2020 Horário Quinta-feira  8 
as 11:30 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Objetivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Programa  
Bibliografia:  Básica  
e  Complementar 

 

Geral: Conhecer, revisitar e analisar sob a perspectiva de gênero, as teorias clássicas e 
contemporâneas relativas a sexualidade; perceber como se produzem enunciados de verdade, 
estratégias e práticas de poderes e de saberes, para apreender como tal processo incide nas 
relações individuais, institucionais, nas patologizações e nas políticas.  
Objetivos específicos: 1. Conhecer e apropriar-se das teorias que permitem sistematizar os 
processos de conceitualizações e as consequências das formas de pensar, intervir e instituir o sexo 
e a sexualidade na modernidade; 2. Compreender como os corpos, os sujeitos e as patologias são 
produzidos contemporaneamente, considerando-se novos conceitos, novos atores e a diversidade 
da experiência humana construída em torno das novas narrativas e/ou da diversidade histórica das 
práticas em sexualidade; 3. Perceber como tanto a normalidade, quanto a patologia se produzem. 
Seus discursos e práticas, como são instituídas as subjetivações e as relações sociais datadas e 
contextualizadas; parte  de  uma biopolítica; 4. Ganhar competência para posições amadurecidas e 
capazes de interpretar e articular múltiplos arranjos históricos, culturais, políticos e sociais, no que 
se refere à sexualidade,  as suas narrativas, as experiências e  as práticas políticas. 
 
Obs: prevê-se  alguma  atividade  de  extensão 
 
Primeira aula - Apresentação do programa 
Preparar e ver o filme - Histeria a História do vibrador   e discutir  
Unidade 1- Genesis, mitos -  estruturalismos  e desconstruções 
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. 
.FURLANI, Jimena. "Ideologia de Gênero"? Explicando as confusões teóricas presentes na cartilha. 
Versão Revisada 2016. Florianópolis: FAED, UDESC. Laboratório de Estudos de Gênero e Família, 09 
p, 2016. Disponível em: <https://www.facebook.com/jimena.furlani>. Acesso em: 31 jan 2016. 
.LAQUER, Thomas.  La construccion del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. 
Madrid: Ediciones Cátedra, 1994. p. 15 – 53. 
.MISKOLCI,  Richard, CAMPANA Maximiliano. “Ideologia de gênero”: notas para a genealogia de um 
pânico moral contemporâneo. Revista Sociedade e Estado, Volume 32, Número 3, 
setembro/Dezembro 2017. 
Complementar:  
.DEVEREUX, Georges. Femme et Mythe.  Paris:  Flammarion, 1982. p. 27-63. Capítulo I (traduzido 
pela  Papirus -  Mulher  e  Mito). Procurar não  tenho. 
.MARQUIÉ, HÈLÈNE. Assimetria de gêneros e aporias da criação: como sair de um imaginário 
androcêntrico? (tradução Tania Navarro Swain).  In: LABRYS, estudos feministas, Brasília: UNB n.3, 
jan/jul,2003.  Disponível  em:<http://www.labrys.net.br/labrys3/web/bras/helene1.htm> . Acesso 
em 9 jan 2017. 
.HEILBORN, Maria Luiza Heilborn. "Gênero e hierarquia: a costela de Adão revisitada". Revista 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS – SCH 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - DECISO 
CURSO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS 

 

Estudos Feministas, v.1, n.1, p. 50-82, 1993.  Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15989/14485. Acesso em: 10  jan 2017.  
Avaliação relativa a unidade I – preparar   uma aula  sobre  mitos  e  sexualidade  dirigida  a  
estudantes  do   II  grau que será apresentada  como plano de aula durante  uma das aulas. Pode 
ser  em grupo  -  Nota   vale  até  80 
 
16 horas +_  
 
UNIDADE 2-   Mapeando o campo de pesquisa   e as tensões teóricas em ciências sociais 
.PIERRET, Janine. Elementos para reflexão sobre o lugar e o sentido da sexualidade na sociologia. In:  
LOYOLA, Maria Andréa (org.).   A sexualidade nas ciências humanas. Rio de Janeiro: EdUerj, 1998. p. 
49-68.  
.WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (orga). O corpo educado: 
pedagogias da sexualidade. Belo horizonte: Autentica, 1999. p. 35-82. (online). 
.RUBIN, Gayle. Pensando o sexo: notas para uma teoria radical das políticas da sexualidade. 
Tradução de Felipe Bruno Martins Fernandes. Revisão de Miriam Pilar Grossi.   
. RUBIN, Gayle; BUTLER, Judith. Tráfico sexual: entrevista. Cadernos Pagu, n. 21, p. 157-209, 2003. 
.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, 2020 (no prelo). 
.FOUCAULT, Michel.  Scientia sexualis; O Dispositivo da sexualidade. In: História da sexualidade: 
vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, v. 1. 1993. p. 51-123. (na pasta) 
.PRECIADO, Beatriz.  Texto Junkie: sexo, drogas e biopolíticas na era farmacopornográfica. N-
1edições.org. 2018. P. 25-140 
.MISKOLCI, Richard. A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analítica da normalização. 
Sociologias, Porto Alegre, ano 11, nº 21, jan./jun. 2009, p. 150-182. 
 
Complementar: 
.GIDDENS, Anthony.   A Transformação da Intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades 
modernas.  São Paulo: UNESP, 1993. p. 175 -221. (na pasta) 
.TIN, Louis-Georges. L´invention de la culture héterosexuelle. Paris: Éditions Autrement, 2008. 
.FOUCAULT, Michel. O Caso Nietzsche ou o que torna perigosas filosofias perigosas. (Tradução de 
Richard Miskolci). In: MISKOLCI, Richard. (Org.) Dossiê Normalidade, Desvio Diferenças. São Carlos: 
teoria & pesquisa, 2005. v.47. 
.MARCUSE, H. Eros e Civilização. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. (online  e  na 
pasta) 
.MISKOLCI, Richard. O desejo da nação: masculinidade e branquitude no Brasil de fins do XIX. São 
Paulo, Annablume/FAPESP, 2012. 
 Resenha disponível   em: 
http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/viewFile/243/117. Acesso 
em: 0 jan 2017.  
 .NADAL, Marie-José.  Le Sexe/Genre  et  la Critique de  la Pensée Binaire. In: Recherchers  
Sociologiques.  Belgique: Lovain-la-Neve, v. 3, p.  5-22, 1999. 
Revista eletrônica labrys  www.unb.br/ih/his/gefem.  
.DEVREUX, Anne - Marie. Sociologie contemporaine et re-naturalisation du féminin. In: L’invention 
du naturel, les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Paris: éditions des archives 
contemporaines, 2000.  p. 125 -135.  (CSU-IRESCO, CNRS, Paris, France). 
 
Avaliação II- Apresentação em sala de aula de dois aspectos que chamaram a sua atenção na 
leitura dos textos. Escrever 2 páginas e entregar individualmente – Vale até   20 pontos 
 16 horas  +  ou  menos 
 
 Unidade III - Painéis de conteúdo e avaliação 
A dinâmica de apresentação deverá considerar: 1. A apresentação dos   textos conforme propostos 
abaixo; 2. Preparação de um exercício coletivo. Podem agregar outros textos e ou materiais 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/15989/14485
http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/viewFile/243/117
http://www.unb.br/ih/his/gefem
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didáticos. É a dinâmica da criatividade. 3. Devem entregar um texto de até 10 páginas contendo  
uma síntese da apresentação e contendo   as reflexões do  grupo. 
Esta unidade será adequada conforme o número de   estudantes. Vale  até 100 
1. MACHADO, Paula Sandrine. (Des)fazer corpo, (re)fazer teoria: um balanço da produção 
acadêmica nas ciências humanas e sociais sobre intersexualidade e sua articulação com a produção 
latino-americana. Cadernos  Pagu, Campinas, Unicamp,  n.42 p. 141-158, 2014. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332014000100141&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0104-8333. http://dx.doi.org/10.1590/0104-
8333201400420141 
2. SIMOES, Júlio; CARRARA, Sérgio. O campo de estudos socioantropológicos sobre diversidade 
sexual e de gênero no Brasil: ensaio sobre sujeitos, temas e abordagens. Campinas: Cadernos Pagu, 
n.42, 2014, p.75-98. 
3. SEDGWICK, Eve Kosofsky. A epistemologia do armário. In: MISKOLCI, Richard; SIMÕES, Júlio Assis 
(org.). Quereres. Caderno Pagú. Campinas: UNICAMP, Revista semestral do núcleo de estudos de 
gênero.  v. 28, p. 19-63, 2007. 
4.PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos Estudos  
feministas, Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011. 
5. MACHADO, Paula Sandrine ; FREITAS, J. . Sexualidade e afetos face às regulações sociomédicas 
nas experiências de intersexuais. In: Hildeberto Vieira Martins; Marcos Roberto Vieira Garcia; 
Marco Antonio Torres; Daniel Kerry dos Santos. (Org.). Intersecções em Psicologia Social: 
raça/etnia, gênero, sexualidades. 1 ed. Florianópolis, 2015, v. 7, p. 243-258. 
6. BENTO, Berenice, PELÚCIO, Larissa.  DESPATOLOGIZAÇÃO DO GÊNERO: A POLITIZAÇÃO DAS 
IDENTIDADES ABJETAS. Estudos Feministas, Florianópolis, n.2, v.20, p.  256- 581,  maio-agosto, 
2012.(online). 
7.PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos feministas, 
Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011(online) 
8. REIS, Lorena Mochel. Erotismo gospel: mercados e limites da sexualidade entre evangélicas (os) 
no complexo do Alemão. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 37, n. 1, p. 65 -87, 2017. 
9. GREGORI, Maria Filomena. Erotismo, mercado e gênero: uma etnografia dos sex shops de São 
Paulo. Cadernos Pagu, Campinas, v. 38, p. 53-97, 2012. 
 
Mais ou menos 28 horas  
 
Outros textos  de  interesse 
.FAUSTO - STERLING, Anne. Dualismos  em duelo.  In: Cadernos Pagú. São Paulo, Campinas, 
Unicamp, núcleo de estudos de  gênero, v.17/18, 2001/2.  
.BUTLER, Judith.  Variações sobre  sexo  e  gênero. In:  BENHABIB, Seyla; CORNELL, Drucilla.  
Feminismo  como  crítica  da  modernidade. Rio  de  Janeiro: Rosa  dos  tempos, 1987. p. 139-54.  
.______. Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2004.  
.______. Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro. Civilização 
Brasileira, 2003. Prefacio, capitulo I  e  conclusões 
.PRECIADO, Beatriz.  Pornotopía.  Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante  la guerra fría. 
Barcelona: Editorial Anagrama, 2010.  
.PRECIADO, Beatriz. Manifesto contra-sexual. Madrid: Pensamento Opera Prima, 2002.p.16-117. 
.SOLEY-BELTRAN, Patrícia. Transexualidad y la matriz heterosexual: un estudio crítico de Judith 
Butler. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2009. II parte a investigação empírica p. 227 – 281.  
.BENTO, Berenice. O que é transexualidade? São Paulo: brasiliense, 2008. 
.PERLONHER, Néstor. O negócio do Michê: a prostituição viril em São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 1ª edição, 1987, re-edição em 2008.  
.BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2006.  
MACHADO, Paula Sandrine; NARDI, Henrique Caetano. Intersexualidade. In: Elizabeth Fleury-
Teixeira; Atela N. Meneghel. (Org.). Dicionário Feminino da Infâmia. 1 ed. Rio de Janeiro, 2015, v. 1, 
p. 187-190. 
 

http://dx.doi.org/10.1590/0104-8333201400420141
http://dx.doi.org/10.1590/0104-8333201400420141
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Calendário  
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 
 
 
 
 
 
 

Formas de Avaliação 

 02 de março é o primeiro dia letivo para o 1º semestre de 2020 (disciplinas anuais e disciplinas e unidades 
curriculares semestrais). 
Março  -  5, 12, 19, 26 
Abril – 2,9,16,23,30 
Maio – 7,14,21,28 
Junho – 4, 18  dia   19  é o prazo final  para lançar as notas.  Vamos   ter que adiantar. 

Os textos serão debatidos à luz das tensões teóricas, dos desafios  e das experiências  dos sujeitos.  Assim, os 
princípios conceituais, metodológicos e epistemológicos serão examinados, tendo em vista a compreensão 
das tensões conceituais, políticas e práticas, bem como de suas possibilidades analíticas, conforme contidas 
na construção deste programa.   O/a discente deverá acompanhar o processo de desenvolvimento do curso 
com presença e por meio da avaliação processual. Isto implica  em não apenas cumprir  o calendário de 
leitura proposto e, que será adequado se necessários  e indicado aula a aula, mas também confeccionando 
os exercícios avaliativos.   As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva, com inserção de pesquisas dos  
alunos da pós, e/ou outros e  com a  organização das ideias, de  exercícios  práticos a   partir dos textos.  

 
                   ****A avaliação  está posta  no interior do  processo das  aulas e será explicada  em cada unidade.           
Quando o conjunto dos exercícios estiver completo   a  fase da avaliação  processual se completa. Haverá  
atividades  extra sala  na  forma  de  extensão  que poderão  substituir  a  avaliação  final.  

  A prova final será  realizada para  quem  não atingiu os  critérios  de média.  
 

Importante lembrar: será reprovado o/a aluno/a que frequentar menos de 75% das aulas; no Trabalho Final, 
caso seja identificado plágio, a menção será 0,0 (zero). Considera-se plágio a reprodução integral ou parcial de 

artigos sem a devida indicação bibliográfica (conforme normas ABNT). 
 

                 

  

 


