
1

HS-119/C - TÓPICOS ESPECIAIS EM ANTROPOLGIA I
- A Perspectiva de Gênero e a 'Questão Masculina' -

12 créditos - 30 vagas
1o. semestre de 2000

Profa. Dra. Maria Coleta F. A. de Oliveira

EMENTA

O curso tratará da chamada "questão masculina" no contexto do desenvolvimento da
perspectiva de gênero nas ciências sociais contemporâneas. O universo masculino tem
despertado crescente interesse, especialmente em decorrência dos questionamentos
originados no feminismo com relação à divisão sexual do trabalho e à maternidade e, mais
recentemente, com relação à paternidade.

O caminho a ser percorrido no curso começa com uma discussão da noção de gênero e sua
utilização nos estudos sobre a condição feminina. Focaliza a percepção das mulheres acerca
dos homens e dos papéis masculinos para, em seguida, tratar das reações masculinas ao
feminismo e do surgimento de um certo "masculino". O curso prossegue discutindo a
questão da masculinidade da perspectiva masculina, procurando identificar e entender as
construções sociais das identidades de gênero dos homens. Especial atenção será dada às
questões sociais que se encontram na base do recente e crescente interesse pelo
desempenho masculino, vinculado especialmente a temas de saúde, especialmente em
decorrência da pandemia do HIV.

Cada um dos temas serão tratados em uma aula expositiva e um seminário temático, este
último a ser preparado pelos alunos. A preparação dos seminários consistirá matéria para a
avaliação de desempenho no curso. Além dos seminários, os alunos deverão apresentar,
trabalho escrito e individual, ao final do semestre, versando sobre tema previamente
acordado com a professora.

Tema 1: A noção de gênero e sua utilização - méritos , avanços e limites
Feminismo, estudos sobre mulheres e a perspectiva de gênero, individualismo ,
universalismo e gênero. Gênero, Classe e Raça.

Tema 2 : Relações de gênero, sistemas de gênero e família
Gênero e sexo. Visões da psicanálise , da psicologia social e da antropologia. O caráter
relacional da categoria de gênero. Gênero e sistemas de gênero.

Tema 3 : O gênero masculino: desafios da construção da perspectiva de gênero
Estranhamento e "backlash". Feminismo, masculinismo e alteridade.

Tema 4: Masculinidade como construção social: abordagens e suas implicações
A perspectiva das ciências sociais e os resultados de estudos na área. Diversidade e a noção
de "script de gênero"

Tema 5: Desafios da família contemporânea e a perspectiva dos gêneros
O casamento como contrato e a questão da autonomia da mulher. A especificidade da
paternidade.
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Tema 6: Gênero e Saúde. As ambigüidades da perspectiva médica
Por uma definição de "saúde reprodutiva"
masculina. Gênero. HIV e a problemática do "novo homem"
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