GÊNERO, RAÇA, CLASSE, SEXUALIDADE
Prof. Dr. Alberto Edmundo Fabricio Canseco
2º. quadrimestre de 2021
Datas e horários: 3as. feiras das 2100h às 2300hs e sextas das 1900 às 2100hs

1. OBJETIVOS
●

Elucidar as consequências éticas (ser), epistemológicas (saber) e políticas (poder)
da possibilidade (ou não) de recuperação dos discursos subalternos

●

Examinar os efeitos silenciadores decorrentes da intersecção das estruturas de
poder - a que se referem as categorias de gênero, raça, classe, sexualidade,
deficiência - e pensar nas possíveis resistências

●

Problematizar o lugar dos/as intelectuais na recuperação dos discursos subalternos

●

Descrever o alcance e os limites de pensar sobre as disputas políticas a partir do
binômio fala / silêncio

2. CONTEÚDO
. 1. Perguntar: A provocação de Spivak. Introdução à proposta teórica de G.C. Spivak. A pergunta
spivakiana: “Pode o subalterno falar?”. 2. Ser: Constituição do sujeito na linguagem. Uma teoria do
reconhecimento. Reconhecimento e horizonte colonial. 3. Saber: ciência e silenciamento. A matriz
discursiva subalternizante. Epistemicídio. Autoetnografia. 4. Poder: vozes e lutas. Políticas sexuais.
Autodeterminação coletiva. 5. Escrever: estratégias para ouvir a voz subalterna.

3. MÉTODO
Alternarão-se aulas síncronas (por Google meet) e assíncronas que ficarão disponíveis em canal de
Youtube. Haverá atividades de escrita (de uma página) a ser entregues no final do dia da data
prevista. Os dias que não houver aulas síncronas, o professor estará disponível em horário da aula
para consultas e dúvidas. A comunicação será através de whatsapp e Google classroom.
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5. AVALIAÇÃO
A nota final do/a estudante será composta pela soma das notas das atividades de escrita e do
trabalho final. O/a aluno/a será avaliado/a com conceitos A, B, C, D ou F.
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