
Título: Filosofia e questões de gênero 
Professora: Janyne Sattler – SIAPE: 1972689
Departamento de Filosofia, PPG Filosofia, UFSC
Semi-presencial: 
4 encontros  das 18:30 às 21:30 dias 05/09 – 12/09 – 19/09 – 26/09 + atividade via 
moodle
Local: a ser determinado
Número de vagas: 24 – preferencialmente professore(a)s do ensino médio da rede
pública de ensino

Objetivo: Estudo das questões de gênero e feminismo no âmbito filosófico; reflexão
sobre o lugar e a ausência das mulheres ao longo da história da filosofia e proposta de
uma história feminista da filosofia.

Programa: 

Parte 1.    o lugar das mulheres ao longo da história da filosofia
-centralidade dos filósofos homens
-centralidade de certas temáticas
-centralidade de certos conceitos
-diagnóstico  da  misoginia  implícita  ou  explícita  nos  textos  da  tradição  (o  que  os
filósofos pensam sobre as mulheres)

Referências textuais:  Ferreira, Maria Luísa Ribeiro. A Mulher como “o outro” – A
Filosofia e a identidade feminina

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5612.pdf
Pacheco,  Juliana.  “Onde  estão  as  filósofas  na  filosofia?”.  In:  Pacheco,  J.  (org.)

Mulher  & Filosofia.  As  relações  de  gênero no pensamento  filosófico.  Porto
Alegre: Editora Fi, 2015, pp.14-32

http://media.wix.com/ugd/48d206_a559eac8bfba4f9986bd02e309db83a4.pdf

Parte 2  . A ausência das mulheres na escrita
-justificativas,  explicações,  reflexões sobre as razões pelas quais as mulheres “não

escrevem” ou “não fazem filosofia”

Leitura exigida:  Woolf,  Virginia.  Um Teto todo seu.  Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1985.

Parte 3.   A revisão feminista da história da filosofia 
-quem foram as mulheres filósofas?
-o que fazer para lhes recuperar a voz?
-inclusão das filósofas nos currículos acadêmicos
-a revisão das temáticas abordadas pelas filósofas contra as “temáticas masculinas”
-a  revisão  dos  conceitos  salientes  nas  abordagens  das  filósofas  contra  “conceitos

http://media.wix.com/ugd/48d206_a559eac8bfba4f9986bd02e309db83a4.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5612.pdf


masculinos”  (racionalidade  x  emoção;  objetividade  x  contexto;  generalidade  x
complexidade...)
-inclusão ou complementaridade à história da filosofia e/ou aos cânones filosóficos?

-Atividade: as filósofas da formação de cada um
-Atividade: os conceitos negligenciados que nos são caros

Referências: Dossiês
Pacheco,  J.  (org.)  Filósofas.  A presença  das  mulheres  na  filosofia.  Porto  Alegre:

Editora Fi, 2016.
Waithe, Mary Ellen (ed.), 1987–1991. A History of Women Philosophers (Volumes 1–

3), Dordrecht: Kluwer Academic Publishing.

Parte 4.   Reflexões sobre a sala de aula
-debate sobre metodologias filosófico-pedagógicas e materiais para a sala de aula

Bibliografia complementar:

Beauvoir, Simone de. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2009.

Borges, M. de L., Tiburi, M. (org.). Filosofia: machismos e feminismos. Florianópolis:

Ed. Da UFSC, c2014.

Davis, A. Mulheres, raça e classe. Boitempo Editorial, 2016.

Hirata,  H.,  Laborie,  F.,  Le  Doaré,  H.  Senotier,  D.  (orgs.)  Dicionário  crítico  do

feminismo. São Paulo: Editora Unesp, 2009.

Rago,  M. “Epistemologia  Feminista,  Gênero e História”.  In:  Masculino,  feminino,

plural. Pedro, J.M. e Grossi, M. (orgs.). Florianópolis: Ed. Mulheres, 1998.

Disponível: http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf 

Shapiro, Lisa e Witt, Charlotte. Feminist History of Philosophy. Verbete da Stanford

Encyclopedia  of  Philosophy:  https://plato.stanford.edu/entries/feminism-

femhist/

Wollstonecraft,  Mary.  Reivindicação  dos  direitos  da  mulher.  Tradução:  Ivania

Pocinho  Motta.  Prefácio:  Maria  Lygia  Quartim  de  Moraes.  São  Paulo:

Boitempo, 2016. 

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-femhist/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-femhist/
http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf

