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DISCIPLINA: DESIGUALDADE DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

BRASIL (PRU 030) 

Professora responsável: Maria Aparecida Abreu 

Período: 2021.2 

Horários: Terças-feiras e Quintas-feiras, das 17:30 às 19:10 

 
 

EMENTA 

A desigualdade de gênero, entre homens e mulheres, entre homens e mulheres homo e 

heterossexuais, entre homens e mulheres cis e trans e suas interseccionalidades com as 

desigualdades entre brancos (as) e negros (as) é algo que não pode escapar ao olhar do 

gestor público comprometido com o desenvolvimento e a igualdade em nossas sociedades 

contemporâneas. A transversalidade desses temas é, cada vez mais, uma exigência para o 

êxito das políticas públicas. 

O objetivo da disciplina é propiciar uma introdução às temáticas de gênero e de como elas 

se interseccionam e se tornam transversais às políticas públicas. O debate passará pela 

representação política, pelas necessidades de políticas voltadas para as mulheres e pela 

urgência na redução das desigualdades de remuneração e valorização dos trabalhos 

desempenhados por homens e mulheres, na medida do possível abarcando as 

interseccionalidades com as dimensões de raça e classe. 

Neste objetivo, serão discutidos textos de referência na temática de gênero e outros que 

os inter-relacionam com as demais políticas públicas. Os números indicam as aulas em 

que cada texto será abordado. 

Dinâmica das aulas: As aulas serão síncronas na plataforma google meet e não serão 

gravadas. A bibliografia será disponibilizada em drive próprio. 

A avaliação consistirá em um trabalho de 5 a 7 páginas, em que deverá ser feita a escolha 

por uma política pública, a ser analisada sob a perspectiva de gênero, utilizando a 

bibliografia da disciplina. 



2  

Módulo I – Conceitos básicos 

 
 

1 e 2. Gênero – definição - usos 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós- 

estruturalista. Petrópolis: Vozes, 2010 [1997], pp. 14-56. 

SCOTT, Joan W. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação & 

Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, pp. 71-99. 

 
3. Gênero ou patriarcado? 

MACHADO, Lia Zanotta. Perspectivas em confronto: relações de gênero ou 

patriarcado contemporâneo?. Série Antropologia, nº 284. Brasília: 2000. 

 
4 . A mulher como o outro. 

BEAUVOIR. Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira: 2009 

[1949], especialmente a Introdução, pp. 13-31. 

 
5. Problematizando o gênero. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 [1990]. pp. 24-37. 

 
Módulo II – Interseccionalidades de gênero, classe e raça 

 
 

6. Gênero e classe social 

KOLLONTAI, Aleksandra M. “Relações entre os sexos e a luta de classes”. In: 

SCHNEIDER, Graziela (org.). A Revolução das mulheres: emancipação feminina na 

Rússia Soviética. São Paulo: Boitempo: 2017 [1919] pp. 176-190. 

 
7. Gênero e raça 

COLLINS, Patricia Hill. O que é um nome? Mulherismo, Feminismo Negro e além 

disso*.Cad. Pagu, Campinas , n. 51, e175118, 2017 . Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 

83332017000300510&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 17 fev. 2019. Epub 18-Dez- 

2017. http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700510018. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
http://dx.doi.org/10.1590/18094449201700510018
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8 e 9. Interseccionalidade de gênero, raça e classe nas relações sociais 

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 

discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 1, p. 171- 

188, 1 sem. 2002. 

HIRATA, Helena. “Gênero, classe e raça: interseccionalidade e consubstancialidade das 

relações sociais”. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 26, n. 1, 2014, pp. 61- 

73. 

 
Módulo III – A estrutura das convenções de gênero 

 
 

10 e 11. Gênero, o público e o privado 

OKIN, Susan Moller. Gênero, o público e o privado. In: Revista Estudos Feministas, 

Florianópolis, 16(2): 440, maio-agosto/2008. 

 
12. Divisão sexual do trabalho 

KERGOAT, Daniela e HIRATA, Helena. Novas configurações da divisão sexual do 

trabalho. Fatima Murad (trad.). In: Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 135, p. 595-609. 

Set./dez. de 2007. 

 
13. Capitalismo e desigualdade de gênero 

FRASER, Nancy e JAEGGI, Rahel. Capitalismo em debate: uma conversa na teoria 

crítica. São Paulo: Boitempo, 2020. 

FRASER, Nancy. “O Feminismo, o capitalismo e a astúcia da história”. In: Mediações: 

Revista de Ciências Sociais. Vol. 14, nº 2, pp. 11-33. Londrina: 2009. 

 
Módulo IV – Gênero e políticas públicas 

 
 

14. Gênero e políticas públicas no Brasil 

FARAH, Marta F. S. “Gênero e Políticas Públicas”. Estudos Feministas, Florianópolis, 

12(1): 360, janeiro-abril/2004, pp. 47-71. 

 
15. Transversalidade das políticas de gênero 

BANDEIRA, Lourdes M. e ALMEIDA, Tania M. C. “A transversalidade de gênero nas 

políticas públicas”. Revista do Ceam, v. 2, n. 1, jan./jun. 2013, pp. 35-46. 
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MARCONDES, M., DINIZ, A. P., & FARAH, M. (2018). Transversalidade de gênero: 

uma análise sobre os significados mobilizados na estruturação da política para mulheres 

no Brasil. Revista Do Serviço Público, 69(2), 36-62. 

https://doi.org/10.21874/rsp.v69i2.2297 

 
 

15 e 16. Gênero na educação: a construção escolar das diferenças 

EXNER, Marina Katurchi et al. Implementando diretrizes de gênero na escola: entre a 

obediência legal e cultural. Revista @mbienteeducação, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 33-56, jan. 

2021. ISSN 1982-8632. Disponível em: 

<http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/993>. 

Acesso em: 30 mar. 2021. doi:https://doi.org/10.26843/ae19828632v14n12021p33a56. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós- 

estruturalista. Petrópolis: Vozes, 2010 [1997], pp. 57-87 

ROHDEN, Fabiola. “Gênero, sexualidade, raça/etnia: desafios transversais na formação 

do professor. Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 136, jan./abr. 2009 Cadernos de Pesquisa, 

v.39, n.136, p.157-174 jan./abr. 2009. 

 
17. Gênero nas políticas de saúde 

GIFFIN, Karen. “Pobreza, desigualdade e equidade em saúde: considerações a partir de 

uma perspectiva de gênero transversal. Cadernos de Saúde Pública”, Rio de Janeiro, 

18(Suplemento):103-112, 2002. 

 
18. Gênero e Transferência de Renda 

BARTHOLO, Letícia; PASSOS, Luana e FONTOURA, Natália. Bolsa Família, 

autonomia feminina e equidade de gênero: o que indicam as pesquisas nacionais?. Cad. 

Pagu [online].    2019,    n.55    [cited     2020-03-11],    e195525.    Available    from: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104- 

83332019000100514&lng=en&nrm=iso>.      Epub Dec 02,     2019.     ISSN     0104- 

8333. https://doi.org/10.1590/18094449201900550025. 
 

 

19. A cidade sob uma perspectiva de gênero 

PIRES, Fatima Lauria. Discriminação na cidade: a mobilidade como direito social. 

URBANA: Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, 

Campinas, SP, v. 8, n. 1, p. 95-120, dez. 2016. 

http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/993
https://doi.org/10.26843/ae19828632v14n12021p33a56
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
https://doi.org/10.1590/18094449201900550025
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20. Gênero e representação política 

SACCHET, Teresa. Representação política, representação de grupos e política de cotas: 

perspectivas e contendas feministas. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 20, 

n. 2, p. 399-431, maio 2012. 

 
Os temas abordados poderão ser concentrados em uma única aula ou estendidos por 

mais de uma aula. É preciso ter atenção a mudanças de programação na classroom. 


