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Resumo: Por meio de um estudo das obras filosóficas feministas, como objetivo geral
pretende-se verificar como e porquê as narrativas de si, isto é, os relatos das próprias
experiências das autoras das obras (autobiografias), bem como
como os relatos das
experiências de outras mulheres (biografias) se assentam sobre a noção de narrativa de
vida.
a. Como objetivos específicos, buscase: 1) analisar as autobiografias e as biografias
como cenas
nas discursivas e de enunciação que permitem a aproximação, o lugar de
encontro: seja entre o sujeito que narra sobre si (no caso das autobiografias) ou do
sujeito que é narrado (no caso das biografias) e outro (seja ele sujeito feminino ou
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masculino); 2) estudar como as autobiografias e as biografias se organizam tendo em
vista uma dimensão de cena, ou seja, uma cena de enunciação pautada i) na tematização
da dor – pelas opressões, discriminações e violências físicas e simbólicas; ii) no
tratamento dado pelo discurso – pela presença das autobiografias e biografias no gênero
filosófico; iii) na defesa pela justiça social; 3) investigar
investigar as autobiografias e as
biografias
as como elementos discursivos que causam um sentimento de empatia no leitor,
ou seja, convocam uma dimensão pathêmica que
ue é dupla: i) direcionada para
estranhamento, o desconforto, a perturbação e a indignação; ii) direcionada para a
hospitalidade, o afeto e a solidariedade.
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