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Resumo: Os estudos sobre gênero e feminismo conquistaram espaço no meio
acadêmico a partir do final do século XX e se consolidaram como campo de pesquisa
em diversas áreas do conhecimento. É importante lembrar que tais estudos foram
motivados pelo ativismo de grupos independentes e organizações políticas que se
mobilizaram em torno das pautas da população LGBT e dos movimentos feministas nas
suas mais distintas correntes. No debate sobre gênero e feminismo, no entanto,
predominava uma perspectiva de análise que abandonava a ideia da totalidade concreta
e que não incorporava, por exemplo, nos estudos contemporâneos, as relações entre

Campus de Vitória da Conquista

(77) 3424-8695
342
| ppgcel@
@gmail.com

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual
N° 16.825, de 04.07.2016

capital e trabalho matizadas pela problemática teórica das classes sociais. Esta realidade
no campo da pesquisa e da teoria vem sendo modificada com a produção de um
conhecimento
nto mais amplo sobre o objeto, à luz de situações que mediam as relações
humanas nas sociedades de classes. Neste projeto de pesquisa, propomos desenvolver
análises teórico-críticas
críticas sobre igualdade e liberdade susbtantivas a partir da articulação
entre gênero,
ero, feminismo, ideologia, classes sociais e encarceramento em massa com
enfoque na atual conjuntura brasileira. O materialismo histórico e dialético é utilizado
como referencial para pensar a construção das relações sociais de sexo, desnaturalizar e
historicizar
ricizar a condição da mulher e discutir o modo como o Capital tem se apropriado
dos paradigmas patriarcais e heteronormativos para aprofundar a expropriação da força
de trabalho no Brasil.
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