
Teorias   feministas, gênero e ciência:  questões históricas  e epistêmicas. 

Ementa: Pensar a epistemologia e a produção do conhecimento feminista, bem como sua 
crítica a sociedade e a ciência moderna; refletir sobre tensões conceituais e as 
possibilidades metodológicas e epistemológicas contidas na construção desse referencial 
analítico. Contemplar as principais questões históricas e correntes de pensamento. Os 
textos estarão, desde já, disponíveis na seguinte pasta online: 
https://drive.google.com/open?id=12JONkND86_wVDQIR8IsUYFmk2gTbzXhY. 
Reforça-se a importância da leitura integral e prévia dos textos (até mesmo para o 
primeiro encontro). É fundamental que o horário seja respeitado para que todos os 
conteúdos possam ser devidamente discutidos 

Objetivos: a) Identificar as principais problemáticas que marcam a epistemologia e a 
produção do conhecimento feminista, bem com sua crítica a sociedade e a ciência 
moderna; b) compreender as tensões conceituais para o campo dos estudos de gênero e 
as possibilidades metodológicas e epistemológicas contidas na construção desse 
referencial analítico.  c) Localizar e distinguir as epistemologias feministas estruturalistas, 
pós estruturalistas e queer. 

 Vagas   30 

Público alvo:  estudantes de pós-graduação e graduandos 

 

Primeiro dia – Feminismos, problemáticas epistemológicas e críticas da sociedade 
moderna. 
 

MARTINS, Ana Paula Vosne. Institucionalização dos estudos de gênero no Brasil: a 
contribuição do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal do Paraná para a 
memória de um desafio. In: TAMANINI, Marlene, BOSCHILIA, Roseli, 
SCHWENDLER Sônia Fátima (organizadoras). Teorias e políticas de gênero na 
contemporaneidade. Curitiba:  Ed. UFPR, 2017. p. 15-38. 
 

LONGINO, Helen E. Epistemologia feminista. In: GRECO, John; SOSA, Ernesto. (orgas). 
Compêndio de Epistemologia. São Paulo: Edições Loyola, 2008. p.505-545. 
  
* Leituras complementares 
 

MELO, Hildete Pereira de.  Reflexões e vivências sobre militância feminista 

na segunda metade do século XX: Rio de Janeiro/Brasil. In: TAMANINI, Marlene, 

BOSCHILIA, Roseli, SCHWENDLER Sônia Fátima (organizadoras). Teorias e políticas de 

gênero na contemporaneidade. Curitiba:  Ed. UFPR, 2017. p. 65-88 

BANDEIRA, Lourdes. A contribuição da crítica feminista à ciência. Estudos Feministas, 
Florianópolis, n.16, v.1, 2008. p. 207-230. 

 

Segundo dia – Tensões conceituais e seus desdobramentos 

 

https://drive.google.com/open?id=12JONkND86_wVDQIR8IsUYFmk2gTbzXhY


ORTER, Sherry B. Está a mulher para o homem assim como a natureza para a cultura? In: 
MICHELLE, Zimbalist Rosaldo; LAMPHERE, Louise. A mulher a cultura a sociedade. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 95-120. 
 

NICHOLSON, Linda. Interpretando o gênero. Revista de Estudos Feministas. 
Florianópolis, 2000, v.8, n.2, p. 9-41. 
 

*Leitura Complementar 
 

RUBIN, Gayle. 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. 
 

 
Terceiro dia – quem fica de fora?: os necessários pós-estruturalistas, queer e 
feminismos negros 
 
SALIH, Sara. O sexo In: SALIH, Sara. Judith Butler e a Teoria Queer. Belo Horizonte, Ed. 
Autêntica, 2015. pp. 103-139 
 
CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: a situação da mulher negra na América 
Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: HOLLANDA, H. (org.) Pensamento 
Feminista: Conceitos fundamentais, 2019, pp. 313-323. 
 
 
 
 
 
 
 


