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Ementa: 

Este curso, optativo, visa instrumentalizar alun@s de graduação com conceitos e teorias 

antropológicas sobre gênero e sexualidade. O curso abrangerá grandes temas deste 

campo de estudo e buscará sempre articular os temas tratados com a teoria 

antropológica e teoria social contemporânea. 

  

Metodologia da disciplina: 

A metodologia do curso envolverá aulas expositivas da professora, apresentação de 

seminários d@s alun@s e participação d@s alun@s em sala de aula. Será solicitada 

semanalmente que sejam entregues resenhas críticas, diários de campo, ensaios e outros 

textos antropológicos relativos às leituras sugeridas no curso, filmes, manifestações 

públicas e outras observações empíricas desejadas pel@s alun@s. 

  

Avaliação: 

A avaliação terá como principio pedagógico a teoria pós-construtivista. Para a avaliação 

final serão considerados os seguintes elementos: 

  

a) Presença e participação em sala de aula (20%); 

  

b) Textos entregues semanalmente (serão considerados para a avaliação um mínimo de 

6 trabalhos entregues ao longo do semestre. Entre os textos serão considerados 

obrigatórios os relativos as aula 2, 3 e 5.) (50%); 

  



c) Trabalho final a ser realizado em duplas ou trios (20%); 

d) Crescimento d@ alun@ ao longo do semestre (10%). 

  

CRONOGRAMA DE AULAS: 

  

10 de agosto – 1ª aula – Apresentação Programa, Profas e Alun@s 

17 de agosto – 2ª aula – Feminismo, Homofobia e Sexualidade 

Não haverá aula presencial devido a compromisso da Profa com a Conferência Nacional 

de Políticas para Mulheres (Secretaria Especial de Políticas para Mulheres – Brasília) 

Esta aula será recuperada através da assistência a uma das seguintes atividades: 

a) Palestra de Sonia Alvarez (EUA) – Feminismos latino-americanos – Segunda feira 13 

de agosto – 14:30 – Local – Mini-auditorio do CFH; 

b) Palestra de Sergio Carrara (CLAM/IMS/UERJ) – Violência letal contra 

Homossexuais: a perspectiva da Justiça – Quarta-feira 22 de agosto – 10hs – Local: 

Auditório do Centro de Ciências da Saúde/UFSC (CCS) (na entrada do córrego grande 

– ao lado do Banco do Brasil); 

c) Defesa de tese de doutorado de Tito Sena (DICH/UFSC) – Os relatórios Kinsey, 

Master & Jonhson, Hite: As sexualidades estatísticas em uma perspectiva das ciências 

Humanas. Quarta-feira 22 de agosto – 14hs – Local: Auditório do Centro de Ciências da 

Saúde/UFSC (CCS) (na entrada do córrego grande – ao lado do Banco do Brasil) 

Tarefa a ser realizada – Escrever um relatório de uma página sobre a palestra e/ou tese 

assistida, atendo-se aos principais argumentos abordados. Sugere-se que sejam 

acessados textos dos palestrantes pela Internet para maior compreensão dos tópicos 

abordados. 

24 de agosto – 3ª aula – O campo dos estudos de Gênero e Sexualidade na 

Antropologia 

VANCE, Carole S. A antropologia redescobre a sexualidade: um comentário teórico. 

Physis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 7-31, 1995. 

Leitura complementar: 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Tradução de Maria 

Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 

1988. – 

Tarefa individual: Acessar através da pagina www.portalfeminista.org.br a Revista 

Estudos Feministas. Olhar todos os números e escolher UM texto de autor@ brasileira 



que lhe interesse para ler. Fazer uma resenha de duas paginas e trazê-la IMPRESSA em 

sala de aula para discussão e analise de sua pertinência ao campo de estudos de gênero e 

sexualidade. 

31 de agosto – 4ª aula – Identidades de Gênero e Sexualidades 

Grossi, Miriam. Identidade de Gênero e Sexualidade, Antropologia em Primeira Mão, 

24, PPGAS/UFSC, Florianópolis, 1998. 

Leituras complementares: 

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero, Rio de Janeiro, Editora Record, 2003, 

capitulo1. 

LAQUEUR, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud, Rio de 

Janeiro, editora Relume Dumará, 2001, capitulo 4. 

7 de setembro – 5ª aula – Seminário Homofobia, Identidades e Cidadania LGBTT e 

Parada da Diversidade em Florianópolis. 

Como é feriado no dia 7, convidamos @s alun@s da disciplina a assistirem a pelo 

menos DUAS atividades (mesas redondas ou sessão de GT) do Seminário Homofobia, 

Identidades e Cidadania LGBTT que será realizado no CFH/UFSC nos dias 5 e 6 de 

setembro das 9 às 21hs. 

Tarefa obrigatória: Um diário de observação do seminário ou da parada da diversidade. 

14 de setembro – 6ª aula – O Seminário e as identidades 

Neste seminário se discutirá o que foi observado no seminário e na parada LGBTTT. 

21 de setembro – 7ª aula – Amor romântico e confluente 

GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 

sociedades modernas. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: UNESP, 1993. Capitulo 4 

– O amor romântico e outras ligações pp 47-58. 

28 de setembro – 8ª aula – Sexualidade e aborto 

18:30 –  Sexo e amor em sociedades tribais 

MALINOWSKI, Bronislaw – “As formas costumeiras da licenciosidade”. In: A vida 

Sexual dos selvagens. Rio de Janeiro: F. Alves, 1982 (pp. 245-289). 

Leitura complementar: 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “A relação apihi-pihã: fintando a afinidade”. In: 

Araweté – os deuses canibais. Rio de Janeiro: Zahar, 1986 (pp. 422-437) 

  



19:45 – Filme A margem do corpo de Débora Diniz (43’) seguido de debate com Profa 

Dra Joana Maria Pedro (IEG), Rozeli Porto (PPGAS/UFSC) e Paula Pinhal 

(DICH/UFSC) 

Texto recomendado: 

ROSADO-NUNES, Maria José. Aborto, maternidade e a dignidade da vida das 

mulheres. In: CAVALCANTE, Alcilene; XAVIER, Dulce (orgs.). Em defesa da vida: 

aborto e direitos humanos. São Paulo: CDD, 2006, p. 23-39. 

5 de outubro – 9ª aula – Amor Contemporâneo e tradicional 

BAUMAN, Zygmunt Bauman. Amor Líquido: Sobre A Fragilidade Dos Laços 

Humanos. Rio De Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

AZEVEDO, Thales de. Namoro à antiga: tradição e mudança in VELHO, G. e 

FIGUEIRA, S. (coord.) Família, Psicologia e Sociedade, Rio de Janeiro, Editora 

Campus, pp 219 -275. 

12 de outubro – 10ª aula – FERIADO 

Deve ser feita uma observação relativa ao trabalho final da disciplina a ser realizado em 

duplas ou trios. Entrega de primeiro diário de campo. 

19 de outubro – 11ª aula – Amor materno e filial 

BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1985. Capitulo 3 – A indiferença materna (pp 85-144) 

ARIES, Philippe.História da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LCT, 1981, 

capitulo1. 

26 de outubro – 12ª aula – ANPOCS 

Os alunos que forem a ANPOCS deverão apresentar relatório de atividades assistidas 

buscando articulá-las com os temas da disciplina. Os que ficarem em Florianópolis 

deverão entregar o segundo diário de campo de observação de questão relativa a 

pesquisa em grupo. 

2 de novembro – 13ª aula – FERIADO 

Atividade relativa à pesquisa final da disciplina a ser realizada em duplas ou trios. 

9 de novembro – 14ª aula – Conjugalidades e Parentalidades LGBTTT 

Cada alun@ deverá escolher um capitulo do livro Conjugalidades, Parentalidades e 

Identidades Lésbicas, Gays e Travestis, organizado por Miriam Grossi, Anna Paula 

Uziel e Luiz Mello, Editora Garamond, 2007 ou um artigo do Dossiê sobre o tema 

publicado na Revista Estudos Feministas em 2006 (que está on-line). 

16 de novembro – 15ª Aula – FERIADÃO (15 de novembro) 



Entregar resenha de texto relativo ao trabalho final. 

23 de novembro – 16ª aula – Violência nas relações de Gênero 

A aula será dividia em três grupos que deverão escolher um dos textos abaixo para ler: 

FONSECA, Claudia. Cavalo amarrado também pasta: honra e humor em um grupo 

popular brasileiro. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 6, n. 15, p. 27-39, fev. 

1991. 

GROSSI, Miriam – Rimando amor com dor in Grossi, Miriam & Pedro, Joana (orgs) – 

Masculino, Feminino, Plural. Florianópolis: Editora Mulheres, 1998 (pp. 293-313). 

GREGORI, Maria Filomena – Cenas e Queixas: mulheres e relações violentas. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: APOCS, 1993. 

30 de novembro – 17ª aula – Políticas de Identidades Trans 

MELO BENTO, Berenice. Transexualidade oficial às transexualidades in Piscitelli, A.; 

Gregori, M.F.; Carrara, S. (org) Sexualidade e Saberes:Convenções e Fronteiras, Rio de 

Janeiro, Editora Garamond, 2004, (pp143-171) 

PEREZ, Willian. Travestis Brasileiras: Construindo Identidades Cidadãs in Grossi et 

alii (org) Movimentos Sociais, Educação e Sexualidades, Rio de Janeiro, Editora 

Garamond, 2003 (pp 53-68). 

PELUCCIO, Larissa. O gênero na carne: sexualidade, corporalidade e pessoa: uma 

etnografia entre travestis paulistas in 

GROSSI, Miriam e SCHWADE, Elisete (org) Política e Cotidiano: estudos 

antropológicos sobre gênero, família e sexualidade, Blumenau, Editora Nova Letra, 

2006, pp 189-216. 

7 de dezembro – 18ª aula – Avaliação e confraternização da turma 

 


