Aulas
I.
19- 02-2009

Pontos do programa
Apresentação do programa e bibliografia, do esquema de trabalho e dos objectivos
da unidade curricular.

AT
II.
05-03-2009

Sociologia do género. Uma introdução

Aula Teórica

O género e o sexo como tema transversal às ciências e à realidade social. Contributos da
sociologia e das diferentes ciências sociais.
Género e sexo: biologia e construção social. Realidades, ideologias e controvérsias.
Género, diferença e desigualdade. O papel da pesquisa, o papel do feminismo e dos
movimentos sociais. Ilustrações.

III.
12- 03-2009
Aula Teórica
IV
19-03-2009
Aula Teórica
V.
26-03-2009
Aula Teórica
VI.
2-04-09
Aula Teórica
VII
21-04-2009
Aula Teórico- prática
VIII
30-04-2009
Aula Teórico- prática
IX
7-05-2009
Aula Teórico-Prática
X
14-05-2009

Os clássicos da sociologia e a chamada questão feminina; Correntes funcionalistas e a
teoria dos papeis sociais; Os autores franceses, a questão do género e as relações sociais
de sexo. De Andrée Michel e Christine Delphy aos autores contemporâneos.

Abordagens, diferentes vagas e correntes feministas.

As propostas de R. Connel e de M. Kimmel

Género, sociologia e ciências sociais em Portugal.

Género, família, parentalidade e relações íntimas. Género, divisão social e sexual do
trabalho
Masculinidades e Feminilidades. Género, classe, trajectórias e identidades.
Género, cultura e educação.
O “género” da política. Género, poder e participação política.
A questão da paridade. As imposições de género no público e no privado.
Violência, crime e comportamentos de risco numa perspectiva de género.
Visão global. Da perspectiva da mulher-natureza à mulher-indivíduo, o percurso do século
XX, percursos para o século XXI. Voltar aos debates. Diferenças reais ou construídas?
Permanência e mudança? Diferença e dominação? Essencialismos, desigualdade,
paridade. O que se adquiriu, o que falta?

Prevista ainda uma Conferência da prof. Eriikka Oinennan em data a anunciar.

Temas para aulas de participação dos alunos

1) Diferenças entre homens e mulheres: estereótipos, conclusões de pesquisa, zonas cinzentas.
Razões para os desentendimentos.
2) Trabalho pago e não pago e diferenças de género
3) Educação/escola/diferenças entre homens e mulheres
4) Homens, masculinidades e género.
5) Género e Política.
6) Crime, violência e comportamentos de risco numa perspectiva de género.

