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Objetivo: a disciplina se apresenta como uma introdução aos estudos de história das 

mulheres a partir dos problemas, temas e práticas da escrita literária e histórica. O 

programa divide-se em duas partes. Na primeira serão discutidos alguns textos da teoria 

feminista sobre gênero e escrita. Na segunda parte tratamos primeiro da inserção das 

mulheres na escrita histórica, um campo de conhecimento que se configura no século 

XIX pela racionalidade e cientificidade, atributos da investigação e da escrita dos 

historiadores. Na sequência propomos um estudo circunscrito culturalmente à Inglaterra 

devido à precoce e intensa inserção das mulheres na cultura escrita, constituindo o que 

podemos denominar de grande tradição literária feminina. A disciplina visa divulgar 

entre estudantes de graduação em História os estudos de gênero a partir de uma 

abordagem interdisciplinar que relaciona a História e os Estudos Literários.  

 

     PROGRAMA 

1- Colocando o problema em foco: o que é a escrita feminina? 

GUERELLUS, Natália de Santanna. Rachel de Queiroz: regra e exceção. Niterói: 

Dissertação de Mestrado em História, Universidade Federal Fluminense, 2011. 

“Ensaio teórico” 

SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território selvagem. In HOLLANDA, 

Heloisa Buarque de. Tendências e impasses. O feminismo como crítica da cultura. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan. La loca del desván. La escritora y la 

imaginación letreria del siglo XIX. Valencia: Editora Cátedra,1998. “El espejo de la 

reina: la creatividad feminia, las imágenes masculinas de la mujer y la matéfora de 

la paternidad literária.” 

 



2- Escrita histórica de autoria feminina. 

SMITH, Bonnie. Gênero e História: homens, mulheres e a prática histórica. Bauru: 

EDUSC, 2003. 

LIBLIK, Carmem Silvia da Fonseca Kummer. Gênero e sentimentos nas 

trajetórias profissionais e de vida de historiadoras brasileiras, 1939 – 1972. 

Comunicação de pesquisa disponível em 

www.cih.uem.br/anais/2013/trabalhos/71_trabalho.doc 

 

3- Escritas e escribas: literatura inglesa de autoria feminina  

BEHN, Aphra. Oroonoko ou O Escravo Real. Florianópolis: Editora Mulheres, 

1999. 

AUSTEN, Jane. Orgulho e Preconceito. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997. 

SHELLEY, Mary. Frankenstein. Porto Alegre: L&PM, 2001. 

BRONTË, Charlotte. Jane Eyre.  

WOOLF, Virgina. Orlando. Lisboa: Relógio d’Água, 2007.  

 

Metodologia: as aulas expositivas. 

Avaliação: serão realizadas três avaliações (provas) relativas a cada unidade da 

disciplina.  

 

  

 

 

 


