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EMENTA 

Estudo monográfico de movimentos sociais como forma de constituição do campo epistemológico da 
história.

PROGRAMA 

Título: Os feminismos e a circulação entre os campos da militância, da literatura e da epistemologia 

A proposta da disciplina será tratar da história dos feminismos contemporâneos por meio de referências nos mais 
diversos campos de produção, tais como a história, a literatura, a filosofia e a militância política, destacando nomes 
como Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Octavia E. Butler, Judith Butler, Donna Haraway, Michelle 
Perrot, Joan Scott, Margareth Rago, Norma Telles, Angela Davis, bell books, entre outras.

OBJETIVO GERAL 

Compreender, de modo introdutório e panorâmico, a história dos feminismos contemporâneos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender como a circulação entre os campos da militância, da literatura e da epistemologia é fundamental para criar 
referências acerca das principais discussões empreendidas pelo movimento feminista.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

As aulas serão compostas pela exposição das discussões levantadas pelos textos previamente selecionados e pelos 
seminários, que serão realizados ao final de cada unidade temática desenvolvida pela disciplina. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação privilegiará os seguintes exercícios: 

1) Trabalho individual, que privilegiará o exercício comparativo entre duas autoras lidas na disciplina, a ser 
escrito fora da sala de aula - 60 pontos 

2) Seminário de textos elencados pela disciplina ou outro exercício escrito individual sobre o texto de uma das 
autoras lida na disciplina, a ser escrito fora da sala de aula - 40 pontos
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