Disciplina:
Professora:
Nível:
Créditos:
Tipo:
Semestre:
Horário:

“Abra a porta e a janela”: uma introdução aos debates
do pensamento feminista contemporâneo
Carla Cristina Garcia
Mestrado/Doutorado
03
Seminário de Núcleo - Eletiva
2º de 2016
4ª feiras – 16h/19h

EMENTA
Quais são as controvérsias e os cenários do feminismo contemporâneo? Como
estes mudaram nossa maneira de ver o mundo? Que ferramentas nos
oferecem para nos situar diante da desigualdade e da opressão? Esta
disciplina pretende introduzir algumas destas questões e os debates mais
relevantes que ocupam hoje em dia as teorias feministas e refletir sobre a
atualidade de seu potencial revolucionário. Por meio da exposição do
pensamento das autoras mais significativas e da leitura e discussão de textos,
nos aproximaremos das principais questões teóricas e políticas propostas pelo
feminismo ocidental dos últimos 50 anos: a afirmação da diferença sexual, o
questionamento do sistema sexo-gênero, as análises das interseccionalidade
no cenário poscolonial.
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