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PLANO DE ENSINO  
Período especial de atividades remotas / 2º semestre de 2020 – 

 

 Linha de pesquisa: Não se aplica. 

Disciplina: Gênero  e  Cultura Código: HSO 715 

Nível: (  X ) Mestrado  (  X ) 
Doutorado 

Nº de matriculados/as:  

Nº de discentes de acordo com a proposta: 30 

Natureza: (  ) Obrigatória (  x) Eletiva  Carga horária: 60 Créditos: 4 

Professoras: Profa. Dra Ana Paula Vosne Martins, Profa. Dra Marlene  Tamanini, Profa. Dra. 
Priscila Piazentini Vieira, Profa. Dra Dayana Brunetto  
   

EMENTA: Tradições, teorias e rizomas nos estudos de gênero: as bases estruturalistas, pós 
estruturalistas, queer e decoloniais. As construções científicas   e culturais sobre igualdade e 
diferença, identidade,  sexo e natureza e a crítica  feminista. A invenção do natural na 
modernidade e na pós-modernidade. As tensões conceituais e as possibilidades metodológicas e 
epistemológicas desta perspectiva analítica.  Os ordenamentos de gênero em diferentes 
configurações do conhecimento, das relações sociais, políticas, culturais e ideológicas. 

 
OBJETIVO GERAL 
Analisar  as diferentes tradições, teorias e rizomas dos estudos de gênero  e das teorias queer,  
atinentes  a sujeitos  e  identidades   na modernidade  e  na pós-modernidade, para  perceber   
quais  são  os  desafios  teóricos, empíricos e de direitos contemporaneamente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Visibilizar  as construções científicas   e culturais sobre igualdade e diferença, identidade,  
sexo e natureza, e a crítica  feminista aos ordenamentos de  gênero, envolvidos  com as 
relações entre natureza  e cultura, sujeitos e identidades, relações sociais, políticas, 
culturais e ideológicas. 

2. Compreender  a   invenção da  diferença  e do  natural  relativa  a sexo  e  a gênero na 
modernidade e na pós-modernidade, suas tensões conceituais e as possibilidades 
metodológicas e epistemológicas desta perspectiva analítica. 

3. Reconhecer   os   lugares   e  as narrativas  de  sujeitos, das identidades, da diversidade 
e das interseccionalidades para compreender a necessária decolonialidade das  
perspectivas  de  análise e o lugar da identificação e do pós-identitário  na configuração 
do  conhecimento e  das  práticas  discursivas.   

 

 

Programa 

Módulo  1-   Dialogando  com o  estruturalismo, pós-estruturalismo  e  o  decolonial - 
Profa. Dra Marlene  Tamanini 
Aula 1 -  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 
BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: LOURO, 
Guacira Lopes (orga ). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: 
Autentica,1999. p. 151-172.  
PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos anormais. Estudos 
feministas, Florianópolis, CFH/CCE/UFSC, v.19, n.1, p. 11-20, 2011 
Complementar: 
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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. P.  
Aula  2-  BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cadernos Pagú. São Paulo: 
Unicamp, Pagu (26), janeiro-junho, p.3, 9-376, 2006 
Complementar: 
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: fev 2020 
Aula 3 -  LUGONES, M. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 
22, v. 320, setembro-dezembro, 935-952, 2014 
Complementar: 
BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciências 
Políticas [online], 2013, n.11, pp.89-117. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103- 
33522013000200004. Acesso em: 02 jun. de 2020 
***Metodologia: leituras de textos, aulas expositivas, slides e discussões. As aulas assíncronas 
versarão sobre os textos selecionados e serão disponibilizadas em áudios  a cada semana.  
As discussões sobre as aulas e os textos, em 2 horas síncronas, serão realizadas na plataforma 
Meet. Os textos e os links serão enviados por e-mail ou disponibilizados em uma conta da 
disciplina no Google drive. 
 
 
MÓDULO 2 – Formação histórica do sujeito feminista: revisitando textos clássicos do 
pensamento feminista moderno -  Profa. Dra Ana Paula Vosne Martins 
Aula 1 - WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher. São Paulo: Boitempo, 
2016. Introdução e Capítulo 1, “Considerações sobre os direitos e os conseqüentes deveres da 
humanidade” 
Aula 2 - GOUGES, Olympe de. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Revista 
Internacional Interdisciplinar Interthesis. Florianopolis,UFSC, v.4, n.1, jan/jun 2007;  
MARTINS, Ana Paula Vosne. “A conspiradora que esqueceu as virtudes do seu sexo”: Olympe 
de Gouges (1748-1793) e a ousadia do discurso político’. Apresentação no II Seminário Mulheres 
na História, na Literatura e nas Artes,  Mesa Redonda sobre História, em 14 de novembro de 
2019, na UFPR.  
Aula 3 - GRIMKÉ, Sarah. Letters on the Equality of the Sexes Addressed to Mary S. Parker, 
President of the Boston Female Anti-Slavery Society. 1837 Disponível em  
http://www.worldculture.org/articles/12-Grimke%20Letters,%201-3.pdf. Acesso  em: 19 ago 
2020. 
 
**** As aulas serão remotas e expositivas, com duração de 2 horas cada aula. 
 
Módulo 3 -  Donna Haraway, a desconstrução da categoria "mulheres" e as 
transformações da epistemologia feminista - Profa. Dra. Priscila Piazentini Vieira 
Aula 1-  O mito do ciborgue e a desnaturalização do feminino 
HARAWAY, Donna. “Manifesto Ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do 
século XX”. In: Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Trad. Tomaz Tadeu. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2009.  
Texto complementar -    HARAWAY, Donna. "Se nós nunca fomos humanos, o que fazer?". In: 
Ponto Urbe. Revista do Núcleo de Antropologia da USP. São Paulo, n.6, 2010. 
Aula 2: As poetas da linguagem e a epistemologia feminista 
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HARAWAY, Donna. “Manifesto Ciborgue. Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do 
século XX”. In: Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano. Trad. Tomaz Tadeu. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2009.  
Texto complementar: 
FUNCK, Susana Bornéo. "Feminismo e utopia". In: Revista de Estudos Feministas. Florianópolis, 
n.1, 1993. 
Aula 3: Os saberes localizados e a subjetividade multidimensional 
HARAWAY, Donna. "Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio 
da perspectiva parcial". In: Cadernos Pagu. Campinas: Unicamp, Núcleo de Estudos de Gênero, 
v.5, 1995, pp.7-41. 
Texto complementar: 
MCLAREN, Margaret. Foucault, Feminismo e subjetividade. São Paulo: Editora Intermeios, 2016.  
 
***Metodologia: leituras de textos, aulas expositivas e discussões. As aulas assíncronas de 2 
horas versarão sobre os textos selecionados e serão disponibilizadas a cada semana em um link 
do YouTube (até às 14h da quarta-feira). As discussões sobre as aulas e os textos, em 2 horas 
síncronas, serão realizadas na plataforma Meet (o link será disponibilizado 1 dia antes do início 
do módulo). Os textos e os links serão enviados por e-mail ou disponibilizados em uma conta da 
disciplina no Google drive. 
 

Módulo 4 -    Gênero, cultura, identidade  e  pós  identidade, desafios 
contemporâneos - Profa. Dra Dayana Brunetto  

Aula 1 -   Movimentos sociais identitários e pós-identitários 
GREEN, James; QUINALHA, Renan; CAETANO, Márcio; Fernandes, Marisa, (org.). 
História do Movimento LGBT no Brasil. São Paulo: Alameda Casa Editorial; 2018. 536 
p. ISBN: 978-85-7939-582-6. 
Feminismos lésbicos e interseccionais 
COMBAHEE RIVER COLECTIVE. Declaração Negra Feminista. 1977. 
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 
discriminação racial relativos ao gênero. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 
171- 188, jan, 2002. 
RUBIN, Gayle. “Pensando o Sexo: Notas para uma Teoria Radical das Políticas da 
Sexualidade”. In: Cadernos Pagu, nº. 21, 2003. pp. 01-88. 
Aula 2 – Teoria, epistemologia, analítica e metodologia Queer  
MISKOLCI, Richard. A teoria queer e a questão das diferenças: por uma analítica da 
normalilzação. In: CONGRESSO DE LEITURA DO BRASIL, 16., 2007, 
Campinas. Anais. Campinas: Unicamp, 2007.  
Aula 3 - Pânicos morais 
Cruzada anti-gênero e anti-feminista 
MISKOLCI, Richard. Pânicos morais e controle social – reflexões sobre o casamento 
gay*. Cadernos Pagu, (28), janeiro-junho de 2007, p.101-128. 
Junqueira, Rogério Diniz. (2018) A invenção da “ideologia de gênero”: a emergência de 
um cenário político-discursivo e a elaboração de uma retórica reacionária antigênero. 
Psicologia Política, 18 (43), p. 449-502. 
 
***Metodologia: As aulas serão remotas, expositivas e dialogadas pelo Meet, com 
duração de 2 horas cada aula (síncronas). As duas horas assíncronas se referem as 
leituras e a preparação das/os estudantes para o debate durante as aulas síncronas. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Em função da pandemia, as atividades didáticas serão desenvolvidas  com aulas  remotas  
síncronas  e  assíncronas, durante  12   semanas, na  quinta-feira  de  9 horas  as  11:30. Cada  
professora   decidirá  a forma  de  suporte que usará para  garantir  a discussão dos  conteúdos.  
As ferramentas  didáticas  poderão  envolver aulas  síncronas  e  assíncronas, gravadas  em 
áudio, no yootube  e  pelo  meet, (com link   enviado ao  grupo por  e-mail   e  ou watts; se houver  
acordo  a respeito do telefone). O Grupo de  watts  poderá  ser  útil  para  comunicações  rápidas  
e para  envio  dos  áudios. Os  textos   estarão  no drive da  disciplina, slides  serão enviados  
antes  das  aulas, se assim a  professora  do módulo decidir.   A disciplina  começa no dia  17  de 
setembro  as  9 horas  e termina  no dia 3  de dezembro de  2020; se não houver  necessidade  
de  alguma  adequação no cronograma em função dos  seminários  de sociologia  e  demais  
atividades dos programas de História, Sociologia e Educação envolvidos  com  esta oferta.  Os 
textos estão indicados  aula  a aula no programa  e  estarão disponíveis no  drive  da  disciplina. 
O primeiro  contato  com todos  e  todas  será   realizado por   e-mail via  SIGA,  onde  estarão as  
matrículas, mas pede-se   que  uma  vez  decidido  cursar  a  disciplina  enviem  um  e-mail para   
tamaniniufpr@gmail.com,   a fim de  que se  proceda   a  construção do  grupo de  e-mails.  Se 
estiverem  de  acordo também enviem   seu telefone  para o  grupo  de  watts. 
 

Avaliação:   Os procedimentos   avaliativos  serão  compostos  por  uma questão construída a  
partir  de  cada  módulo. O conjunto das  4  questões  deverá  ser respondido  e  entregue  até   
o final  do  módulo  4.  
As respostas  às questões  deverão ser  encaminhadas    para  o  e-mail 
tamaniniufpr@gmail.com.  Cada  professora  corrigirá  a  resposta  relativa  ao  seu módulo e lhe 
atribuirá  um valor.  Cada  questão   vale    de   zero   a  2, 5.  As  4   questões  poderão   uma 
vez   somadas,   decidir  a  nota   de   Zero  a  10  pontos. 
 

Cronograma  das aulas 

Módulo  1    
Aula  1-  17  de setembro 
Aula 2 -  24 de  setembro 
Aula 3 – 1 de outubro 
 
Módulo 2  
Aula 1- 8 de  outubro 
Aula 2- 15  de  outubro 
Aula 3- 22  de outubro 
 
Módulo 3 
Aula  1 – 29  de outubro 
Aula 2 - 5 de novembro 
Aula 3 – 12 de  novembro 
 
Módulo 4 
Aula 1- 19 de novembro 
Aula 2 -  26  de  novembro 
Aula 3 - 03 de  dezembro 
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