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Disciplina:

HZ058 B: Temas Contemporâneos da Sociologia – Feminismos marxistas

Ementa:

O surgimento do modo de produção capitalista se fez acompanhado pela produção de diferenças de gênero, raça, etnia,

entre outras formas de opressões. Nas tradições marxista e socialista, as interpretações sobre a relação entre capitalismo e

opressão de gênero são diversas, assumindo perspectivas que procedem desde um viés indiferente à opressão de gênero,

assim como inúmeras construções teóricas dos feminismos que tentaram analisar a particularidade que a categoria

gênero – perpassada pela raça e etnia - assume em uma sociedade de classes. O curso abordará algumas dessas literaturas

e apresentará também a teoria unitária, inaugurada pela teórica americana Lise Vogel em sua obra Marxismo e opressão

às mulheres: rumo a uma teoria unitária. Em seguida, será examinado os desdobramentos da teoria unitária pela chamada

Teoria da Reprodução Social e suas intelectuais. Por fim, com um olhar voltado para a relação entre produção e

reprodução social, veremos como a lente analítica do feminismo marxista pode auxiliar na compreensão da atual crise da

reprodução social, bem como nas especificidades dos trabalhos realizados pelas mulheres.

Programa:

O curso será dividido em quatro unidades:

Unidade 1 - Interpretações sobre a relação entre capitalismo e opressão

Unidade 2 - A tradição marxista e a teoria unitária

Unidade 3 - Teoria da Reprodução Social

Unidade 4 - Crise da Reprodução Social

Unidade 1 - Interpretações sobre a relação entre capitalismo e opressão

Exposição de leituras marxistas e socialistas acerca da relação entre opressão de gênero sob as relações sociais capitalistas

de produção, assim como algumas abordagens feministas sobre a categoria gênero, contemplando assim perspectivas

dualistas, entre outras sobre a temática.

Unidade 2 - A tradição marxista e a teoria unitária

Apresentação da teoria unitária, centrada especialmente na obra de Lise Vogel e a tentativa de uma abordagem

materialista da opressão das mulheres no capitalismo. Através do referencial marxista, a autora articulará o processo de

criação da força de trabalho e o modo de produção capitalista mediante a perspectiva de totalidade.

Unidade 3 - Teoria da Reprodução Social

Introdução à Teoria da Reprodução Social e suas principais expoentes. Será debatido as ideias fundantes dessa linha

teórica, bem como realizaremos uma reflexão crítica e imaginativa de futuras agendas de pesquisa dessa jovem

abordagem. Será realizado um diálogo com teóricas brasileiras para interlocução entre feminismo brasileiro e TRS.

Unidade 4 - Crise da Reprodução Social

A atual crise da reprodução social será analisada pelo enquadramento teórico dos feminismos marxistas. Versaremos

sobre como essas lentes analíticas nos auxiliam na compreensão das crises contemporâneas e suas formas específicas de

se manifestarem nos trabalhos realizados pelas mulheres.
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Metodologia:

- Trata-se de aula expositiva e dialogada com o corpo discente. Será realizada a discussão de textos e outros materiais

didáticos contidos no programa. Além da exposição, quando necessário, serão utilizados materiais didáticos via recursos

audiovisuais diversos.

Forma de avaliação:

- Trabalho escrito sobre alguma temática/autora/recorte tratado ao longo do curso. *

* No primeiro dia de aula, junto ao corpo discente, será discutida a forma de avaliação, portanto, alguns detalhes poderão

sofrer alterações.

Observações:

- O Plano de Aula com o cronograma definitivo será disponibilizado na primeira semana de aula.

- Qualquer dúvida escrever para: marishinoharar@gmail.com


