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Sita.d •• Altstraet:
1993: ofereci ao Doutorado em Ci!ncias Soc:iais( Área: FIIIIlia e Ganero)

•••• curso cOllCC1lll'8doDa temítica Gênero:
1994. ofereci à Graduaçlo

mn curso discutindo a passagem de um modelo

compreensivo e acpJicativo de diferença semal e racial para as tendências mais cOOleporineas que
deslocam tais questões para g!nero e etnicidade.

Abstract:
Este paper propõe tomar estas duas experiências (experiência tomada
aqui naquele

sentido que lhe dá Bnmer , isto é, não do ponto de vista de um observador

olhando a ação e comportameoto de outtvs~mas como referência a l8IIsujeito que participa
de uma ~,

a sente, pensa sobre ela e a reformuJa) como' eventos significativos.. Neste

seutido é pI"OpOsto:a)uma breve etnogndia dos cursos: seus comeódos, temas de trab~
reaç6e8 doi! aIuoos e diaaJ986es em salas de aula; b) a comparaçlo de ambos os curso~
pela perspectiva
como "a qlledo"

de uma de

diferenças: em um dêles, a temática privilegiava

~:

Iq)lfcitas ne&ta br-eve etnografia. e aeata ~.
a complexidade do recorte paero

teórica e epUtem61ogiC88 que o constroem; a fid••
diferença
08

impas",

gênero

(CIDO do doutorado) e DO outro, gênero enl apenas uma das ~

(ano de waduaçIo).
peaeatea ••••••

lU8I

0p08Í~

DO quadro _

esbdo
~

teoria\pesquia; a relaflo entre

de gênero e 0IRa8 difereoçaII. O paper pretende, finaJmeme, concluir di8cutindo
dificuldades e ca:ninbos possfveis do

Da Universidade.

"f0lllB'"

a1na1meme. sensibilidades e eompetencies

simultaneamente sólidas e inovadoras,
concepções e relações &.~.:~:;<

(

talvez mais do que _u..).
para a pesquisa e Feoexlo.

das QUe~"~0S concenentes a este campo difuso das

,.

2

"Entre

01

atos": sobre o "easíaar" gênero Da Universidade, hoje.

r. PreAmbalo

Em 1993, ofereci ao Doutorado em Ciências Sociais (Ares: Família
e Gênero)

1

um curso concentrado na temanca Gênero; em 1994, ofereci à Graduaçlo

2

um

curso discutindo a passage~ o desloeemeeto, de noções como diferença sexual e racial
p8nl

questões mais cootemporAneas como gênero e emicidade.
Pretendo. tom.- estas ~

naquele

BeDtido que lhe dá ~

experiênçias

(experiênçia

, iBto é~ DIo do ponto de viata de um observador

olhaodo a ação e comportamemO de outros, mas tendo çomo referência
p.tiçipa

um sujeito que

de uma açIo, a tede, peII8a aobre ela e a refonuula) como evem08 ligoifiRtiv08.

enIre 1BDbo8, do pcdo de vista de uma de suas d~:

1 No

tomada aqui

IFCH.da Uni~,

em um deles, • temátiça

o doutorado~ imerdi8ciplu.., em Ci&cl. 3ociais. Há Viri•• áreas de eatudo8e

petcpsu.
tambán imerdilCiplinares. Os alunos do aprovados na 6rea e fazem ClrI08 de fonnaçAo geral em
CS e nas áreas especifica.
.
.
l O Curso de Gnduçlo em Ciências 8ocie!u. no IFCH. Ul"jCCi:lory, oferece aO:Jalunos ir~cs~antes ClnOI
scme.tnUs e de fonnçlo bbica em Sociologia. Ciência Polãícu e Antropologia. Com os eletisos os alunos
podem concentrar em uma, outra, ou nu tres disciplinas. Este curso que ofereci foi uma eletiva oferecidade
pela Antropologia mas hwia almos que estav.n se concentrando tambm em Sociologia e em Ci&ci.
Política além de antropologia. Houve u.nbém aluino do C1..IíSO de Graduação em História.
3 Bn.ner, E. M. (1986): IrtrociJctioo. in 'lUner. V.W. m Bruler. E.M. : The JIdlropoloiY ofElq>erience.
TJnivenity oCminoi. Pren Experience lOd Expre8líon, Urbana aod Chicago.

3

ter gênero como na queIfIo"

(CW1JO

do doutorado) e no oua-o. gênero era apenas uma da

questões (curso de graduaçlo). Implicítas nesta breve etnogndi,
estarlo

presentes algumas questões: a complexidade

questões teórica e epistemológicas

e nesta comparaçlo.

do recorte gênero

00

quadro das

que o constroem; a falsa oposição teoria'pesquisa;

relação entre diferenças de gênero e outras diferenças.

Pretendo, finalmente,

levantando alguoB dos impasses, dificuldades e caminhos possíveis
incluir na formação dos aluaos, na Universidade,

a

estar

queaado se pretende

atualmente, sensibilidades

e competências

para a pesquisa e reflexão -- simultaneamente empenhadas no conhecimento 3CWIWladoe
na sua inovação -- das questões concernentes a este campo, que reconheço

difaso,

das

ccecepções e relações de gênero.

1. O primlÚ'S ats

Foi uma relaçlo de esIraobameoto que constituiu o deseorol •. de
curso sobre gênero, que ofereci ~ área de Família e Gênero,

(síntese do programa em anexo).

4

DO

1JIII

doutorado em C~. Uniçemp

EstranhmIeoto.

de boa p.-te dos alun08 (o plural no masculino. na verdade Ie devia •

presença de apenas tml ajUDOespeciaJ. um médico. Entre as aJtmaB. cinco erEl aJU1181
regulares da área (4 redm-ingreaantes,

lDDa já

aJuna do doutorado

e

dispondo de um

conhecimento respeitável sobre o assunto); duas ahmas especiais da Pós-Graduação
Sociologia; duas alunas especiais da Pós-Graduação
Pôs-Graduação

em

em Educação; mna aluna ouvinte. da

de uma universidade americana. com pesquisa no Brasil; e.

lDIÜ.8

ou menos

(porque frequentavam muito eventualmente) tres ouvintes.
Como este estranhamento foi traduzido pelos ahmos? Falaram da dificuldade em entender
teoricamente gênero, do desconbecimento dos autores usados na argumentaçlo de muitas das
autoras teministas contemportloeas. do desconhecimento da parte antropológica p comp6s

o curso; e da dificuldade na aplicação das discussões teórica

às pesquÍsu

priculaes.

Finalmente. exprimiram também uma conçepçlo de que o mais importante do.

pesquisas

e não disaJlB6ell ''filollófiC8l". Houve também os que

concretas,

foaem,

por- eXOJq)lo. rel~

coba3lam referênci.

infi"a-estrubni. (produçlo.

di~

de ~)

~

"contextos mais imediataDlelD poUticos.
Estnmhamemo
doutorado.

também de miBba parte, que esperava,

e com

lBJIa

temMica especifica

conhecimento das questões

ao prep....

o ~...

sobre gênero) implicaria á dillp08içlo à

1m
1m

oonceítuais do campo onde se sÍtUml 01 estudos de gênero.

Enfim. o 9ressuposto era qu6" trntu--se-ia

mais de esboçar um campo de conbe~im"mc 8

diseutí-Io eríticamente do que de adotar uma perspectiva pragmatica, ou de leitlns
permitissem mais mna absorçlo de mais uma"teoria local".
5

que

,

.

Mas. que çU('80era olte que motivou ostos ~8?
discussões

propostas"

"Classificaç60s,

parte, tematizava algmnas quest60s sob o titulo

Uma primeira

cultura X naturezà'. ComO~08

semàotica de noções como

"natureza".

com mna descoIUdnJçIo hiatórica e

"oatura1", "biológico"; depois, uma leitura sobre

classificações, valores, cultura. mentalidades.
indegações:

Quais 81

Esta primeira parte terminava com tres

"natureza? Cultura ? Natureza X Cultura?" e com uma discussão sobre a noção

de Diferença
A segunda parte do curso tinha como tema , "Gênero
como inst:n.meotaJ analítico".

discussões de gênero na
sobre "opologia

aotropologia clássica.

conceito,

e

pl"OCW'OU-semostrar o ctmIpO das

Para, depois,

passar à 1ma disCUBSIo

e estudos feministas.
Em seguida,

4

Com alguns autore8~

como

ençarregou-ae de duas ••• a,

e com um prosrama previamente
p.-a trat. ••

formulado, moa colega

questões de gIoeI"O do pcdo de vUta da

'I

Encerrada

ea parte,

retomei

o ano com o tema gOoero •• alam:o-

Cres BeIIl8I& se encarregou de tratar de"Gêoero e Política", onde diBC1tir-se-ia Igualdade
X Diferença: cidadania, lei; a perspectiva feminiBta ; na linguagem,

4 'l'ratAl-se da Profa. DrI. Vanel. Ia.
'Trata-se da prof •. Dn. Tereza CaldeiA.
6

na critica 80

.-t

conhecimento cieotffico; e, DOvas tecnologias do corpo (Iistema

ÍDUJológico, reproduçlo

artificial).
A p.to

final do curso

serra

e disçU88Jo coletiva doi

a apresen~

projetos individuais de pesquisa. sintetizada na pergunta

;'0

que dizem sobre gênero?"

Houve uma greve. e esta parte não aconteceu.

1.0 segwulo ato

Neste segundo curso, os participantes
graduaçlo, boa parte deles já no final ( emre 7 o e 8 o se~);
equilibrado eo1re alunos e alunas. Aproveitaodo-me

eram ouIro8 : almoa
um JIIÍJDero

cJ_cas

cootemporAne.

l10bre etnia e gênero. ~

de 15 al~

de uma sigla já existeIR ( Identidade

Social e Relaç6e1l e Imritnic81. ) o prognma (reaumo. em mem)ae
alsomas das ~

de

di....

a percoaer

sobre difeteoçaa raci •• e' de sem e afpmas teCiii..
das ~

privilegiadM

foi.

do esfaInfo

cODceituaJ da noçIo ele idemidade e aeu t&nno p", o de diferença
O curao começou com leituras problematizando a relaçto raça e cultura.. em
geral, com a leitura de Franz Boas e Lévi-Stranss. Depois,

CO~

Gilberto ~k.!.)<:.SérgiO

Buarque de HoJanda, cultura e raça e cultura e identidade nacional, na sociedade brasileira.

7
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POlIa estas queltGes~ passamos a ler e discutir a bibliografia sobre a questlo racial

00

+

Brasil

e) depois. os estudos sobre a rwIher e o feminismo.
No meio do

Ç1Jf8O~

começando com algumas leittu-as sobro CI888ificações.

houve uma parada substantiva sobre as discussões teóricas sobre a noção de identidade.
Passamos depois às discussões sobre etnia e etnicidade e o deslocamento
da categorias raciais para categorias culturais, e de sexo para gênero.

o

ctD"S0

terminou com uma

sobre

di8çUSs40

os conflitos

emicos

codemporAneos e as chamadas identidades emergetaes.
Se
descoberta

o estranbamento

marcou o

pnmelf"O

CW"BO, este

como marca Do ponto de vista de moitos dos ahBlOs

deseebrir um c.upo

conceitual paralratar

segundo teve

a possibilidade

qunt6eS IIIÚltipl-, como "raçiai8", étnicas~ ~.
uma

"O~.it~A"'~...

assiDaIKmJl a impJttlnçia
que ofereci ) o

coaflitos contemporineOlJ .

Com aJstllDM •••

COIIV~

-..,

de 88U término. tbi afirmada a .

•

de relaçionar

'-.-

.

••

de

88 queBt6e8 existenciaia e polfticas do gênero.Ou

seja, o iuveno do que ocorreu no primeiro ato. B, descoberta da ponibilidade

..,-

a

6

.~~::.~~::~.~

que fizenmJ o

ClDO~

,.~7<

e bem depois
••

_

ia de 011Iano &obre gênero Da graduaçIo; •••••••

de uma perspectiva

reIaei~

por exeq»lo)

DO

caso do ano

"'i{:,

6ft; ae

ter coIiIeçado

pelo o lema racial teria permitido 80 aJuoos melbot-

compreende~em as quest6es em tomo de gênero. DiB8el81D ainda que este tema. genero,
.

_ _..

•.•

1.

ser necessária -

li

Neste IeBido. ~o

Ç()IJl

questões políticas e existenciais. Quando pedi para definirem meÜIDr o

a divponibilidadc e U codrlbulçOel generOlu de J~PÍca. Luci_
8

e 00 ••.

--> ,
I~

:::

•••t-

exi8tençial ( e devo dizer-que temi uma resposta que apootaae para 1m re88l81"eiqto, em sala
de •• Ia, doi cC8JUP08 de CODICiêuçili'), desçobri que o que entendem por isto é a necessidade
de , Da Univenidade, haver uma refledo

erftica sobre a própria cotidiEidade.

que me falaram. já que a vida social não pode se furtar em ser marcada

estudiosos,

na Universidade. não podem se furtar a trazer

Traduzindo o

pelo gênero. seus

a vida social. inclusive seus

próprios itinerários sociais - alo íntimos, pelo que entendi -- para as discussões. NIo me
propunham mn esforço teraupêutico. Me propunham uma postura critica

também no plano

da existência Sartreanos, pós "Ia lenre" , vale lembrar que descobri, no inicio do curso,
que ainda não tinham lido Simone de Beaavoir,

de quem • e alguns apeD88, sabiam

vagameole, ter sido "casada" çom Jem Paul-Sartre.
Aqui, a chamada foi p.-a

UIII

çoohecimeoto que não deveria apeuas respo •••.

ao sentido

pnI8IDáhço~ sejaacadêmiço

(saidas apeoa8 adequadas ao deseuvolvimeoto da pesquisa; seja

polítiee. Ma, uma çbmnada P'" o coaheci.melâo critico.
Mas, o ano DIo terminou , DOque ., refere, ao tema "Sênero" cleiuodo
.~:
~~~~
"
1~
mil ÇaqJO çll.-o, definido. SOIn as dóvi~
e oebuJons, taJwz m- melhor-eu fI:i:úétewr
o que fbi escrito, a meu pedido, por uma das alunas do curso,

me.e. 1IpÓB.

Fazeado ama retrospectiva do curso, em 1m certo momeJá ela diz: ''Abordtldo o tema

Gênero. lendo retrospecttWunent(!. lembro que não foi jllcil. no meu auo. sua
compreensão.

.

.

Encontrei várias- resistências de tipo cognitivo. afetivo e aré ideolôgicas,

fazer esta separação.
9

se

e que posso

fi

:

•

.:.
'"'

1.

..

•

$'
,~
..

e-

••

••

J

As reastências

cognittvas

•••

qw mais me marcaram foram, primeiro. a

dificuldade que tive em distinguir entre feminino e masculino abordados como diferenças
no campo biológico, tidas como atributos naturais. E o feminino

e masculino abordados

como representações SOCIaisque se constroem na prática das relações soctais. Portanto.
gênero será o sexo socialmente construido.

Segundo. compreender

categoria gênero não é uma forma de abordar as problemáticas

homem

(seus

relacionamentos

direitos,

da mulher em relação ao

por exemplo), e sim uma concepção

homem-mulher,

que o conceito ou

mais ampla dos

as relações de poder e as representações

sociais do

femmino e masculino.

A. reststência afetiva; entendida esta como

ti

mais apreciada para mim, foi

desconstruir minha noção homem-mulher, que até certo ponto cunhava meJISvalores
minluz

forma

éttco-reügiosos

e

de

encarar

o

relacionamento

desnaturalizando

muitas exig~ncias dadas socialmente pelo fato de ser homem

Nesse sentido. a matemidGde. por exemplo, nIlo é necessanamente
ser mulhe,..~:~

qJJe ~~camente

seja

ti

mulhe,.

A resistlncill ideológica. entendi.

qIU! ~

heterosexual.
0Il

mulher.

um dete,.".1fIZ1IIeparrl

Yiabilize.

est« como como ti minlul percepçêo do

relacionamento sexual. que mobilizou meu chIlo e o que aflorou fOi perceber q»e por trlu

de uma discussllo fominista.
justificar

a complementeridade

muitas vêzes; no meu ccuo. havia uma necesadade
sexual. L<;i;(t ~ •...JJg..:!Jressupost,*que

de

homem e mulher silo

diferentes e essas diferenças silo evidentes em todos os ntveis. mesmo assim eles
partilham um mesmo planeia e suas diferenças longe de serem trabalhadas como oposição

10
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~!

e briga devem ser e1lClllllinhadas a uma mútua compreensão e conaruçao

'r~'

de um mundo

mais justo e humano. Depois do curso. n40 tenho a resposta ainda. acho que estaJàrma de
encarar as relações de gênero pode ser uma arma de duplo gume. Por um lado, esconde o
pengo de achar que mulher e homem so se realizam como pessoas em dependencia de sua
complementaridade.

:-~."ai ."
.n;.AU

Por outro lado, não aborda outras formas de relacionamento

••7

m.Entr~at.

A di8CU88lo,

00

C1DO

de doutorado, nIo incluiu o

CfIO

as alUDas da

gndIaçlo chamaram de existencial. Também não fonm eotusiasmaotes DOplmo çooçeitual.

o eutusilmlO

foi maior com a parte G&nero e Pelítiea, Iv ~

. ';

.

;_~r

".s~

DO~

de p8duaç1o.

:-.~.

mesmo •••• ido 08 aIuooa DIo liam todi. bibliografi,:tnm

r:

ricas e os tnba ••

.

•

~

'1

-~ ."~;.:

proCÚia"
.;'

ligar a bibliografia com pesquil8, algtDl aeçipmdo
Qtamdo leio os progaamas de
doutorado como

4.W8O.

c:oosidero...,le

melhor. Mas, a experi8ucia do

c~~

CURO

fluidez, di8cUSBÓ~ receptividade.

1

Brenda Maribel

CII'TIDa

D' Avil.: ~e.~et

peaoai. sobre
11

I

projetoa.

o

estudo de Gênero-

ofinâdo

ao

de 8J1iWaç1o fou

-

"

-

,

- :: ...!.-

-:

Como explic.

esta diferença? Seria porque, 00 doutorado. da forma como

está se constituindo) há gua tendênçia

P1l181Dática. isto é,

d$senvolve.- projetos de pesquisas pontuaiS; e ~,
tempo. de curiosidade

Cnft-se, oeste nível,

de

na graduação, há um disponível maior de

e de abertura ao conhecimento com maior abrangência? Ou ainda.

será. que a heterogeneidsde

de formação

dos alunos do curso de doutorado e sua

homogeneidade no plano do gênero, exatamente o inverso no curso de graduação, também

intluinun?
Difícil responder. Mas, para além de wn perfil das turmas é preciso
ler os próprios textos dos programas. que abrem algumas questões.

Comp1B1Dldoos dois pr08laua

notam-se Was estratégias distintas. No primeiro curso, o

recorte foi conceitual; no segundo ctnO, cootextual, e com inâexão, quero di.zeI",primeiro •

fidou c,k9"outra difer~'

tio culbral quanto gênero e tamWm naturalizada. Ou seja. gênero

foi um doa lances no jogo de difereDÇ8I e idedidadea.
1.1-. e pode pa-eçer pndoxal.
do gênero, -etrtava Ílq)licito taOO6m

DO primeiro
.-

çU[1I().

o CIBlIter de iDfttdo ou de ftaUa

Só que

DeIte C8IO, JDeIDJ

que

.;;

gênero DOjogo entre diferenças concret. havia a preoçuJ)açlo em cIUsolver. a noçIo de
sênero em um traçado de questões CCJq))eD8. Neste último caso. nIo te tratava nem ele

pensar a diferença -de gêDero nos termo8 de uma teoria parcial, sobre identidade, por

?

se construindo através de uma combin.açio çonceitual . Mas, em ambos, havia alguns

12
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•

metIDO pressupoltol. lIto é. que não há t.ma. ou várias, "teoria ou teori~ de sêa«o" e que
gênero Ido é 1m ••....",vo.
WI1

universo de compreendo.

Seria, pomno, "apen8l" 1m instnmeoto cooceitoal,

que abre

Construir Me campo, ou percebe-lo, expliçá-Io, ou coloca-lo

em relação. estando na dependência de varios possíveis pressupostos e distintas teorias e de
necessárias pesquÍBaI. Por outro lado, talvez seja. ardiloso pensar que, em estando presente
na vida social basta. marcar ou orientar as pesquisas com algumas pesguotas sobre gênero
para encontrá-Io. Ma, para encontrar
algo em

lDD

o que? Qual coeeremde empírica7 Pode ser de "um

tudo", se o pressuposto for que esta é uma distinçlo que permeia todo o social,

com estatuto de distinçlo primária.
desvanece tio logo te considera
leIlBibilidades ••.•

88

ou não. Se for assim, tnIta-se de um emptrico que

tê-Io Begm-o. E se for assim, fOl'1lB' ~êcias

que&t6ea relacionadas

à gênero, seria fornecer

08

ÍDIInJmentos que

permitam ibvoi •••. poMos em um emanmbado. e que vai de relaçOes &mili~
cidadani,

jogo de boliu1m8 de gude, à violeeeia, à ntéti~

ClDO. ~

Da-ever Dêle?

. .., "': ~
•.. :;-

~

Mais, e se

DIO fOI'

assim? Se gênero respoode

percepftivel, passfvel de mn recoI1edelimitado.

Por exemplo,

WIIlO8 •••••

eIdre homens e nmlheres; e, com mn pressupoo~!ll>que estas nIo do ••••••

13

sexualidade,

etc, dc. E te é ~

a melhor uperiêaci, talvez o melhor laDo teoba sido o primeirv

e

se nIo foi
quem iria "

.--_....:

• ••• referede

wtivw; relaç6es
11I88consCruidas

-.-

_. ----

detIoaUaJizaçIo~ ~Ucitol
Se fiDnnos aí, nIo ettan.uos
homeoa, quais rel~oes
pergmtas
08

na perspectiva de gênero, estariam satílfeitOl. E que isto basta.
voltando p.-a pergIDa8 como: quais mulheres e «pUs

e quais situações. Digamos que uma das respostas para

al8lJID88

da

também é a que já foi dada. por exemplo pela teoria dos papéis. Isto é, fixamos

sujeitos e circulamos pelo social. e ao mesmo tempo relacionamos

e pensamos ter

desnamralizado. Mas é só isto'? Se for. e me desculpem a provocação, e por decorrencia a
simplificação,

bast.ia

um

curso com os COOBagraOOS textos de Margared Mead e Simone

de Beauvoir, ou incluir em algum curso alguns capitulos do "Feminismo como Critica da
Modemidade>t, ou trazer alguns dados sobre a desigualdade

das condições sociais das

nmlheres. e até mesmo reservar algum tempo das aulas para um revival do "grupo de
cOII8Ciência". Mas, talvez aqui coubesse a pegtáa

IV. AIIt •••••••
NIo foi

lIÜJDl

atençIo,

anterior~ ao inveno:

Quem nIo se

., ••••

neste taltimo exercicio.
_lific.

•

programa, acontencendo. E com eficácia ( por exemplo, motivando pan! o tema, abrindo
cmupos de pesquisa) . Minha intenção, ao construir uma aparente disjtmtiw, foi levantar uma

14

dilCUlllo DOplmo doi preaupostOI, DIo naquele de pr0gnmB8 de ctnO poaivei ou de 8U88
eficácias

em despem.-

pnocupaç6es

ideresses de pe....

Mesmo ~,

se compartilho

as

e em geral,

me

com o, chamemoa 88sim, "enaino sobre gênero» - por~.

preocupa o ensino e a preservação do que entendo por
critico -- os atos que etnografei

Universidade e por conhecimento

falam mais do que sobre isto.

Falam também de

preocupações

sobre o estado atual dos chamados estudos de gênero: por um lado, uma

efervescência,

que é bem vinda; por OUlrO lado, também encontramos omitas resoluções

simplificadas ou mIl certo ar de ''tudo é" (rodo é gênero). Mas, também porque o que mais
tenho ouvido de orientandos que tentam se embreubar pelo tema é a dificuldade em enfrentá10teoriC8lD.eme.a dificuldade com a bibliografia mais de ponta, a dificuldade em recorta-Io.

o risco,

e não me meveria

a dizer que é o que está acontencendo de forma geral, , que isto

kwe ou ao seu abaodooo. ou a um çerto

desaitiviBlDO. Talvez sejmn eMeI alguoa dos

desafios. Há outro desafio que está implicito nas minhas perguotaa sobre ~

este ou aquele curso. Refiro-me a amlll8p88llledo.

D88 ~

~toi~
-

ma

dos
-.--....

ou DIo

Daa"",-~_

.. ~!",;.:

-::fi;- ..:

-

.

:,:;- .
-,

Mas,

talvez, tudo -isto ainda

fide bmIbém ~Ie

8imples tIDRIeio

racional, ou seja que a meJhoc forma de escolher- o eaminbo_ 'o de peqpmtW- onde se quer ir.

Mas, isto baubém não se desarma , c:pmdo o que temos em tomo é umlabirioto?
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Anexo: resumo dos programas etnografados

-s:..

. ~ ,.
'.

'.

~'

Cuno Obripório

da Área Faaúlia e 0I0er0

Dotâorado em Citaçi.

Soeiai. -IFCH. UNICAMP

Aula .emIDIÚ.: cPata-feira: 9:30/12:30.

Pro&.: Suely Kote&

Gênero: conceitos, questões, temas
1. Apresentação
2. Unidades e cronograma

L: Classificações, cultura X natureza: alguns preâmbulos. (Profa SuelyKofea)

Ia Sobre aJ&maasWiias: "•••.••

HARA WAY. DONNA J.: "Jn lhe Beginning

W3I

" , "aatanI",

Cbe word:

"l»iol6&k."

The Geaelil of Biologieal

'l.'heofy", In SIONS: JomnaI ofWomen ia CuIbn ai Society. Univeraity ofaúC880.

1981, 6

(31 pp.469-481
SHIPlDS, ~.A·:

wn.e V.-iabiJity ~:

'I1Ie HiItGly cJi1tiological

Alodel

ofSex Di1fenocea ~kelligeoce"~
Jn SIGNS (...) 1982, 't(4~ pp. 769-791.
Babr. Suzan W.: ~ioIO$Í~
(1h

pp.80-96.

ioflueoce& on Humm Sex aod Oeoder". In SIONS. ( ...) 1980,6
..

BENLEY, NANCYAI.: "Psychologyand Geader", In SIONS ( ... ), 1985~ 11

1

atpp.

101-119

II

'!";

c

0uIraa leitunul:

CASSIRER., ERNST:

o direito,

DurnUriano, Ed. da Uoi~,

o E.mdo e a .ociedade,

In CASSIRER, E.: A YdoIo1ia do

1992. pp.31S-366.

roOOROV, T'ZVIrrAN: EdmocetJbimne; Sciemilme,

Ia Todorov, Tzvettm,

NOOI

et Inllltre8.

Seuil, 1989, pp. 19-49.
BLOCH,. MAURICE AND BLOCH, JEAN H: "Women aod the diaJecticaof lI8b'e in
eisfJteeoth-ceotury French thought", In MACCORMACK.

Caro I and STRATHERN (eds.):

Nature, Culture and Oender. Cambridge University Press, pp.25-41.
JORDANOVA, L.J.: ''Natural FactB: a Historical Perspectiva on Science and Sexuality''. In :
MACCORMACK,

C•. oJ and STRA1HERN (eds.) opus.cit., pp.42-69

mOMAS, KEfIH: O predomlnio

H1.JID8DO,

In mOMAS, K.: O Homem e o o Mundo NaIuraI,

Comp..ma das Letras, SP,1988, pp. 21- 60.
DAMATIA.

ROBERTO: Em tomo da representaFo

de natureza

DO Brasil:

peidEleDt08.

faoIasias e divagades. ln DAMATI~ R.: Conta de meobroso. Sete eosaioa de aotropoJogia

brasileira, RocÇQ,RI, 1993, pp.91- 123.
MORIN, E. ET PIA1TF.LU-PALMARINI, M: L'Unit de l'homme(3). Potr une "apologie
foodameotale, Seuil (Poia), Pari~ 1974,. (chapter Il, pp. 47-147).
MOSCOVIVI,

SEROE: A Sociedade

(Jmroduçlo e Terceira P1n
pp.11-41~ 165-335).

CootnDdIB'a,

Livraria

Bertraod (Teorema),

1917,

-

.

-.-

.-

.-

_ _...

..

-

.~:..-

.

.

"l'

~

f .•.

y",~ Cilltaa,

Lb. CllllIUlc8çIel,

HERn R.:Deadl aod tbe ~
1960. (Ou

Hmd, Cobeo -

••••••••

West, Loodon,

mim.: A proeminêocia da mio direita).

L: O Individualismo ..., Reeec, RJ, 1985, (A Comunidade aotropológica e a

DUMONT,

Ideologia e O Valor nos Modemoa e D08 Outros, pp.201-280)
DOUGLAS, M: The Two Bodies; Test Cases

In DOUGLAS, M.: Natural Symbols. Peoguin

Books,1973

pp.93-135.

KROEBER,

A L: lhe Superorganic , In KROEBER, AL.: The Nature of Culture, The
of Chic880 Press, QúC880 and London, 1968, fow1h impression, pp. 51. (ou:

Umvenity

Kroeber, A L. : Lo Superorgnico, Jn KAHN. 1.S.: El coneepto de cultura: textos fimdamentales,
Ed. A.oagrama, B•. celona, pp. 47-83)

Outras leituras:

GEER.14

CIJFFORD: O Iq>acto do Coaceito de Cultura lObre o Cooçeito de Homem e O

Crescimento

da CUltura e a EvoluPo da Meole. In OF.ERTZ, Clifford: A ImerpretaFo

dai

CuJtur., zm. M, RJ, 1918. pp. 4.5 - 1.59.
VOVEllE,

MICHEL:

ExiIte um

M.1.di~Brwili~
OVFlUN~

SP.I98'1,

JOANNA: "Today I _U

c:oofhsiOll", Ia

OVERlNG. J.(~)

coletivo?

ÍIICCMIcieID

pp.t., - 126.'

ID VOVEI.LE, M.: IdeolOSÚli'~.

';~trI'."'

cal him "Mummy". Multiple worl~ ,1&1 cJllllificafIiiY

Re.JOIl mel Mondity, ASA M~
,

Publicati~

LondonIDlNew York, 1915,pp.l.52-119

.....

'

24, Tavi~
,~~

,':-

e-..•.....

3

Le. N•••••

? C.at.a? N•••.••

X c.Itant? Dif..-ças.

LÉVI-STRAUSS. c.: Lu estructana ~lemental~8dei plnlPBÇ() (Introduççioa. primera p.te.
pp. 35- 191) Ed. Paid"1, BueooI Airea.
OR~

SHERRY D.: "Está a Mulher para o Homem Assim como a NIânza p•.•

Cultura?" In ROSALDO. M.Z e LAMPHER.E, L.: A Mulher, A Culbn,

a

A Sociedade, paz e

Terra. 1979, pp.95-120.
MACCORMACCK,
MACCORMACK,

CAROL

P.:

''Nature,

Culture

and

Gender:

a

critique",

In

C8I"olaod STRATHERN (eds.) opus.cit., pp. 1-24

DI LEO, ROSSELA: "llluogo della differenza", In Di Lo at alI. Volont, 1-2188, Milaoo, pp. 7
- 32.
STOLCKE, VERENA: The "rigbt to difference" in ao Unequal World, mim

KOFES. SUELY: "O paradigma iacmodo da igualdade universal"~ reseuba In Estudoa
Feministas, voLl,d

1193, CieclEcolUFR.J, pp. 222-224

SCOTI, JOAN W.: "DeCODStructin@ equality-versus-ditference:

or, the uses of poststrUduralist

theory for feminimi', In Feminist smdies. 14, n° 1 (Spring 1988), Feminist smdies, Inc., pp.J350.

0utra8

lem..:

MICHELET, J.: A &ili~

Novafi-oate~

BEAUVOlR, s.: te cWaiime
OFFEN. KAREN: ~
1988, 14(1). pp.1l9-1S7

RJ, 1992.

8eX8, GalJüu.d,

Paris, 1149.

~
'1

.' -

Feminian· A Comparative historical Approada, Ia SIONS (..~),

.•'Ir

r.

n.

"\

•

Gênero como conceito, e como instrumental analftico.

Il. a) •••••••••••••

dá •••

MEAD, M.: Macho e Fêmea, Vozes, RJ, 1971; Sexo e Temperamento, Perspectiva, SP, 1969.

BATESON, G.: Naven. Stanford UniversityPress, Staoford, 1958. seco ed.

n b)

Sobre aatrepologla e glllcn

SlRATHF.RN, M.: The Oeoder ofthe gift, University of CalifomiaPress, pp. ix-xii e 3-42.

Heilbom, Maria Luiza: "UBOB e Abusos da categoria de gênero", In BUARQUE de
HOLANDA, H (org.) Estudos sobre Gênero e Raa, Relal"rio Eventos, Memorial, 1992, pp.
39-44; Gênero e Hie...-quia: a costela de Adio reviBÍ~ In Estudos Feministas, opDI. cit
pp.S0-82

.

ROSAIDO, M.Z : "A Mulher, a adtura e a Sociedade: uma revido te6rica"~ .JnRosaJdo~ M.Z
e Lamphere, L.: A MuIhet,...,opus cit., pp.33-64; "Ibe use

IDI Ab-.e

ReflectiOllK 0Il FemiDillD BDd Crou-CUIbnI Undet ••••••••.
pp.3at.417.
."'_'.
KOFES, SUFLY: "CIItegori •..••••
medi~t
Gênero ~

,of Antbropology:

Ia 'SIClNS (... ). 1980, 5 (3),
-:*-:

...;....-

ttica e empfrica: <Jeoero e mulher: diBjI'~

In CÁDERNOS PAGÚ: • 'Trajet6ri_,,~
Oráfica IFCH.

5

~

coqjuoçGeI e
de EMudoB ""

;., ..
i

,

a

.- ~

..

A.'(

Il.e, N.

:r.tII.I....

>

~

,

_I

(Profa. Vime'"

m. Gênero. em algumas teorias contemporâneas(

Leal:

Profa. Suely Kom):

SCOTI. J.W.: Gender and tbe Politics ofHistory. Columbia University Presa. NY;
"Genre: me catégorie utile d'aoalyse historique", In Les Cabiers du CJrü: 37/38, Trimestriel,
Printemps 88 (Le genre de l'hilltoire). _ditioDS Tierce, pp.125-149.

BENHABm.

SHEYLA AND CORNELL. nRUCILLA

Politics of Geoder Jn

(EDS.): "Inírodnetion, Beyond lhe

BENHABffi, S. 80d CORNELL, D. and

University of Mionesota Presa; FLAX, JANE: "PostModernism

: FeminílllD as Critique,
and Oeader Relatioos

in

Feminist Themy", In SIGNS (...~ 1987, 12 (4). pp.621-643
TRESS, DARYL MCOOWAN TRESS: "Commeot on FIara

'Posbnodenúsm

aod Gender

Relatioos In Feminist 1beory"', In SIGNS ( ), 1988, 14 (I), pp.I96-200
FLAX. JANE: "Reply to Trea",1n SIONS ( ),1988,

14 (1), pp. 201-203

FERGUSON, KA1lIY: ''lmerpnCation aJd geuealogy in Feminimi', In SIGNS (...~ 1991, 16

92)~pp.322-339.

HARDINO, SANDRA: tiA iDltabiJidado das çatesorias aoalfticas na toaria feminista", In
opuI cit.pp. 7-32

EIIIDdoe Femini •••

#r

Ulb.C••••• e P•• tka:·( ProfiL Tereza Caldeira)

~: ..

'":.-

-

.

Apresentaçlo e discussIo coletiva dos projetos individuais de pesquisa: o
que dizem so~ gênero?

IV.

.'. ,\

6

·-

.'~.

,

.

"

..

'f '(

Prow-oa de 000:
HZ - 862: Ide.-idade Soçial e Relaç6n lDterétniAl
SesmwIo Semeldre, 1994 (terç811 e 8ntaa-feiraa, 10:00\12:00)
Proa: SueJy leofes

Apresentação
Unidades e cronograma

L

Cultura X raça

Boa, F.: Cuestioaes fimdamentales de Antropologia Cultural : Prefacio,
Capitulos I,

nvm. X ( 68 pãgUu.)

Lévi-Strausa, C: "Raça e História" e "Raça e CUltln." , respectiV8lllelàe em
Antropologia Estn.mraI Dois, pp. ] 28-366 e em Olhar Distanciado, pp. 2149. ( 66 pãsi-).

u. Cultura:: raça; Cultura::ldeúidade: no BIEl
~.

HoU~~

s.~Raizes

do

páginas)

Bn.u : capftulo

w,pp.

126-142 (16

:-:;:~.
-- :...

Freyre. O.: Coa <k1mde & Senzala e SobradoII e Muanboa,

•
,
respectivamente: capftnlo I, pp. 5-121 e capftuloa XI e XII, pp. 573-665. (
.
"

208págin.)

7

_.

t

•

"';""

m. Convidado:

Ana FOIIIeC8, com o tema : '"Raça no PeDI8IIledO Social BÍ'aaileiro"

IV. A "questão racial", no Brasil
a)

F~

F.: O Nego

DO

MUDdodos Bf1IIICo~Iotroduçlo, Primeira e

Segunda Partes, pp. 7-128. ( 12IPá8inas).
Skidmore. T. E.: O Brasil Visto de Fora. parte 4 do Capítulo I e Capitulo fi,
respectivamente pp. 71-98 e 99- 199 ( 127 páginas).

Leituras recomendadas mas não obrigatórias:
Jonea, J. M.: R.a&:ismoe Preconceito.Jnírodação,
P8IlJOD8,

T.:" CidaniaPhmapara

pp.l-12 [Ll páginas)

o Americano Negro1". inRBCS, 22

(al

junho de 1993, pp.32-59 (27 páginas

b)
M.tfnez-Alier,

V.: Cor como Símbolo de ClaaifiC8910 Social. Sepa-aIa

daRevUtacle ffilll6ria, 96. SP.1973, pp. 453-472 (19 P'8ina)'
0,"

'.

~,~:,;

Magie.~:

:;~~r . .

~

FIY, P.: h'aJaslh

V• .,eâpftuJo

n. pp. 47-S3-{06 ,.
-

A JIuBIo do Concreto: Uma~

Sistema de Claaificaçlo

Lei •••.• reçomeodadas

Racial

lD88

DO

•

.

••••
) __
-

lDiKUS8lo ~

Brasil ( texto~.

não obrigatórias:

Pierson, D.: Brancos e Pretos na :Bnhia (398 péginaa)

1991) (34- p.)

_ ... ~--- ..

_--;:-"::"':~::;'''':

..:--'-::-.-:... ..;.~-:...:...:..-.~.~----: ....._ ...•..•..

Cardoso, F.R e Iaooi, O.: Cor e Mobilidade Social em FloriáDopolis (279
páginaI)

Kofes, S.: Entre nós

08

pobres. êles,

011 negros,

( di~1o

de Meatrado,

1976) (161 páginas)
Bandeira, M.de L: Território Negro em Espaço Branco (332 pá8inas)

Schwarcks, L. M.: Retrato em Branco e Negro.
Braadão, C.R.:"Pe<se8. pretos e Congos.Relações de trabalho e Identidade
Étnica em Ooiás", tese de doutorado,UFOo, 1976

v. Feminismos e estudos sobre "mulher"
a)
Badinter, E.: O que é mnaMuIbec?
Beevoir, S.: O segundo sexo, primeira e 8~

partes e cooeJlI8lo (196

páginaI)

Freud.

s.: "Sexualidade

Feminina ", ia Obru Escolhida., pp. 71-97 (20

páginaI).

Malinowski. B.: A Vida sexual dos Selvagens, 4aparle (72
páginas).

9

(

tl•

....,

,

..

+

.

b)

Elias, N.: ''Mudança de atitude
Processo

D88 relações

entre

08

sexos", in O

Civilizaíôrio, pp. 169-189 (20 páginas)

Mead, M.: Sexo e Temperamento: IDtroduçAoe quarta parte.
respectivamente pp.19-27 e 267- 303 (44 páginas)
Fraocbeto,B.&Cavalcanti.

M.L. V.C.&Heilbom, M. : "Antropologia e

Feminismo", In Penrpectivas Antropológicas da Mulher. 1, pp.13-41
(34 páginas)

VI. Sobre o conceito de identidade e a noção de diferença

a)

-

Bem, R.: À pmemü~adamlo
Maua, M. e DIdIJe~

_-1":_~-

eaquenIa. testomim. . :~, ', ---~.:..'

E.: li Algumaa ~

Primitivas 6a~caçIo".
,.

in Rodrips,

A (018-) : Durlcheim, Coleçlo <hnde.

-

Ci-.i_
~
';"'~:
-

.pp. 183-203. (20 pésiDM)

:

I,

... '

- ~.:-~

.~.

10

~'. :

..•

~

b)

DumOlâ, Louis; "A COOBJDidade
ADaroplósica e a IdeologiaH ~ ia O
lDdividualillDO: Uma perspectiva aotropolósica da Ideologia Moderna, pp.
201-236 (35 págiDM)
Dia nu.te, L F.:" Clasaificaçlo e Valor Da relexlo sobre Idemidade
Social", in c.doeo, R. (org.): A Avem.a ADIropológiça, pp. 69-92 ( 23
pásinaI)
HÁ Volta da ldentidacle (e de leu Jogo ra.cimde),
An. ,ADaropolósico.85.1986. pp. 295-302 (7 pásinaI)

ç)

Gomes da Silva, J. C.: A Identidade Roubada, Préfácio, Introduçlo,

Capítulos 1 e 2, pp. 7-81

d)

C.doso de Oliveira. R.: ldemidade. Etnia e &IruCura Soçial. capftulo Il,
pp.33-52 (19 p6.sinaR)
~
M.C.: Negroa&F.JdJ ••
Áfii~

lDIroduvIo•

COOO ••••••••

iroa:

ÜII

escravos libertOll e ••• vo~à
~9-1S

~:

AI*opolosi:~.~BraiiI,"'~~~.~~,.._~-119(34~1~
G.:wfooriadaáliidade: ••• -!itiõã-. iíf~~
92.. (IS ,.ftM)-

•

.105-109 ...

ADIropoI~~l9!Í~·pp.
..

"A Teoria daldemidade oaAlllaopologia: 1m exercicio de EIuogiafia do
Pena.oento M~".

in Roberto

c..oo.o
*..

pp.19-97 (l8~)

11

de olÍVeira, Hommaapll. JFCB.
.•...:- -

. :~.
71-,,:7;.

.~

_

--

~

'.

•

F

c)

Goflimm, E. : Eatigma .(170 pégiDaB)

Vll) Identidades: interaç&s, culturas,

poHticas

V$lho, G.: Desvio e Diwrgêoçia. capítulo. 1 $ 5
pp.ll-

28, 99-115. (33 P•••••

t

reapedi'Ya:tMD

>

Fry~P.: Para Ingles Ver. capitulo IV. pp. 87-115 (28 páginas)
Perlooguer. N.: " Antropologia das Sociedades Complexas. Identidade e
Territorialidade, ou como $stava vestida Margar$th Mead". in RBCS,
22(8),juoho de 1993. pp. 137-144 (7 páginas)

KJmt de lima, R. e AlODSo de Lima, M. : " Capoeira e Cidadania:
negritude e idtdidade no Brasil republiC1D)", in Revista de AoIropologis,. 34,
1991, pp. 143- 182 ( 39 págill8lJ)

' ..

12

vm. Etnia
C.doso de Oliveira, R.: li Ideotidade Étnica.. Ideutificaçlo e
M.npulaçlo" e "Recooaidenado ElniaH, in Idemidade, EDica e F.Iaúm'1l
Social, respectiV8lllelD pp. 1-31 e 81-109
c.neiro da Camha,M.:"FJnicidade; dacu1twareaimaJ ma ~vel"~
in Revi. deCuJt.a e PoJitiea. 1 (1). 1979

IX. Gênero
a)
Stolcke, V.: "Sexo está para gênero assim como l11Ça para etnicidade", in
Estudos Mo-Brasileiros,
número 20, ~
Rio
Buder, J.: Variações sobre Sexo e Gênero ...in Benhabib, S. e ComeU, D.:
Feminismo como Critica da Modemidade. pp. 139-154 (15 ~

b)

Oliveira Costa. A e Brnaçhini, C.: Uma queldo de gênero. texto. I e S.
(41 páginal)
.,
Kofes, S.: Categorias malftica e empb1ça: Oênero e mulher. disj~
conjuoç6ea e mediaç~
JN Caderno. P., 1
Pierueei, AP.:" Ciladas da Diferença", ia Tempo Social, (2)Â 20 leIIleIdre
1990, pp. 7-33 (26 p8gDw)
'. ~

respectivaente pp. 15-23,93-126,

...,.....

Oliveira ~
• ~, ~.p • .ti.

A e Bn-dúni.

c.: Uma que8tIo de

gêaeco. __

2•

• pp. 24-~'7. 12'7.1..0.
/"

. ~
,"'
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