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   1. Identificação do componente curricular
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Professoras:  Mirla Cisne Álvaro
                      Telma Gurgel da Silva
Código: 01439
Obrigatória: Não
Carga Horária: 45h/a
Créditos: 03
Área(s) de Concentração: Serviço Social e Direitos Sociais

   2. Ementa

Feminismo:  história  e  teoria.  Emergência  do  conceito  de  gênero  e  patriarcado.  A

contribuição  da  categoria  gênero  para  os  estudos  feministas.  A  contribuição  do

feminismo  para  os  estudos  de  gênero.  As  principais  vertentes  teóricas  feministas.

Feminismo como movimento de transformação social e o projeto ético-político do Serviço

Social.

   3. Objetivos

 Compreender  as  categorias:  divisão  sexual  do  trabalho,  patriarcado,
gênero e relações sociais de sexo;

 Analisar as diferenças entre gênero e relações sociais de sexo;
 Apreender o processo de construção da consciência feminista militante
 Conhecer a história do movimento feminista no contexto da luta de classe

dos século XVIII  e XIX ( Europa e EUA): correntes teóricas e expressões
políticas.

 Conhecer a história do movimento feminista no contexto da luta de classe
dos século  XX  e  XXI  (  Europa,  EUA,  AL e  Brasil):  correntes  teóricas  e
expressões políticas.
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 Estudar a relação entre o feminismo e o projeto ético-político do Serviço
Social

 Refletir acerca do feminismo como movimento de transformação social e

seus desafios organizativos: a questão da diversidade

   4. Conteúdo

 UNIDADE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO FEMINISMO E SERVIÇO SOCIAL
 Divisão sexual do trabalho, patriarcado, gênero e relações sociais de sexo;
 A consubstancialidade das relações sociais de classe, sexo e raça;
 A ideologia da natureza feminina;
 A construção da consciência militante feminista;

UNIDADE II
 O feminismo pela história: século XVIII, XIX, XX e XXI
 O  feminismo  como  projeto  político  de  transformação  e  a

consubstancialidade das relações sociais de classe, sexo e raça. 
 Feminismo e Serviço Social

   5. Metodologia

• Aulas expositivas dialogadas em dois módulos

Módulo I - 08 a 10 de outubro/ 2014  (15 – 21h)

Módulo II- 12 a 14 de novembro/2014(15-  21h)

• Seminários e vídeos

   6. Procedimentos de Avaliação da aprendizagem

A avaliação dar-se-á mediante: 

Participação nas discussões e atividades em sala de aula; 

Elaboração  de  artigo  ao  final  da  disciplina  a  ser  entregue  60  dias  após  o  final  da

disciplina (14/01/2015)
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