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SÍNTESE DO PROGRAMA:  
 
Muitas décadas de pesquisa sobre mulheres e relações de gênero na produção 

literária e cultural nos rendem ricos debates sobre texto, linguagem, sociedade e 

história, desde perspectivas feministas cada vez mais plurais.  A disciplina estudará 

a construção deste legado intelectual e acadêmico, desde Virgínia Woolf, Simone de 

Beauvoir e as acadêmicas pioneiras da segunda onda feminista até a produção atual 

de obras e crítica desde olhares feministas pós- e de-coloniais, pós -materialistas, 

queer e interseccionais diversas.  Nossas discussões também tomarão em conta o 

lugar que as perspectivas feministas vêm ocupando – e lutando por ocupar -  dentro 

e fora das instituições acadêmicas.  Em lugar de definir um grupo, geração ou 

corrente especifica de escritoras para a “posta em prática” de nosso exercício da 

análise literária, haverá espaço para que cada um/a trabalhe com autoras do seu 

interesse particular, sejam poetas, romancistas, etc.   

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

Adelman, Miriam.  “Modernidade e pós-modernidade em vozes femininas”. Codato, A. org., Para 
viver no século XXI.  Curitiba:  SESC,   https://www.academia.edu/4145922/Modernidade_e_p%C3%B3s-

modernidade_em_vozes_femininas 

Christian, Barbara; Bowles, Gloria et al. .  New Black feminist criticism,, 1985-2000. University of 
Illinois Press, 2007. 

Felski, Rita.  The gender of modernity. Harvard University Press,  1995. 

Felski, Rita.   Literature after feminism.  University of Chicago Press,  2003. 

Funck, Susana B.   Crítica literária feminista: uma trajetória.  Florianópolis:  Editora Insular. 2016 

Gornick, Vivian.    The end of the novel of love.  Beacon Press:1991 

Heilbrun, Carolyn.   Writing a woman’s life.  W.W. Norton, 2008. 

Kehl, Maria Rita.    Deslocamentos do feminino: a mulher freudiana na passagem para a 

modernidade. Boitempo Editora. 2017. 

about:blank
about:blank


Kovalova, Karla, org.  Black feminist literary criticism.  Peter Lang Publishers, 2016 

Rogatis, Tisiana de.  “Conclusion”.  Elena Ferrante Key words   NY: Europa Editions, 2018 

https://www.academia.edu/41166127/T._de_Rogatis_Conclusion._Elena_Ferrante_and_the_Power_

of_Storytelling_in_the_Age_of_Globalization_in_Elena_Ferrantes_Key_Words_translated_by_Will_S

chutt_Europa_Editions_New_York_2019_pp._276-292 

https://www.academia.edu/41166127/T._de_Rogatis_Conclusion._Elena_Ferrante_and_the_Power_of_Storytelling_in_the_Age_of_Globalization_in_Elena_Ferrantes_Key_Words_translated_by_Will_Schutt_Europa_Editions_New_York_2019_pp._276-292
https://www.academia.edu/41166127/T._de_Rogatis_Conclusion._Elena_Ferrante_and_the_Power_of_Storytelling_in_the_Age_of_Globalization_in_Elena_Ferrantes_Key_Words_translated_by_Will_Schutt_Europa_Editions_New_York_2019_pp._276-292
https://www.academia.edu/41166127/T._de_Rogatis_Conclusion._Elena_Ferrante_and_the_Power_of_Storytelling_in_the_Age_of_Globalization_in_Elena_Ferrantes_Key_Words_translated_by_Will_Schutt_Europa_Editions_New_York_2019_pp._276-292

