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Docente responsável: Annabelle Bonnet (voluntária) // Thana Mara de Souza 
(responsável) 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4916125651933085  

Disciplina:  
Seminário de Filosofia Contemporânea IV 

Código: FIL-06406 

Pré-requisito: Carga Horária Semestral: 60h 
Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 
60 horas    

Ementa: Continuação do estudo sequencial de uma obra ou assunto importante da filosofia 
contemporânea começado no seminário de filosofia contemporânea I. 
 
 

 

Objetivos Específicos   
 
1. Conhecer as obras pioneiras e os fundamentos da filosofia feminista contemporânea na 
França. 
 
2. Compreender a construção dos cânones filosóficos nas suas dimensões sócio-históricas. 
 
3. Estudar um exemplo de reconstrução de uma história das mulheres filósofas: o período 
de 1880-1950 na França. 
 

 

Conteúdo Programático  
 
O lugar da mulher na filosofia francesa contemporânea.  
 
Esta disciplina será composta por duas partes.  
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Na parte 1, veremos como, através de uma introdução ao pensamento de duas pioneiras da 
história das mulheres filósofas e da filosofia feminista (Michèle Le Doeuff e Geneviève 
Fraisse), o lugar da mulher na filosofia francesa contemporânea, bem como seu 
silenciamento, se encontraram questionados.  
Abordaremos nessa ocasião ferramentas das autoras tais como os conceitos de “imaginário 
filosófico” e de “sexo como filosofema”, bem como a dimensão socio-histórica dos discursos 
filosóficos, através da tradição interdisciplinar da assim chamada “socio-história da filosofia”.  
 
Na parte 2, veremos uma aplicação prática dessas ferramentas para contribuir com a 
reconstrução de uma história das mulheres filósofas, através do exemplo de pesquisa sobre 
o período 1880-1950 na França. 
 
Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  
 
A aula será ministrada na plataforma G-suite (EARTE).  
 
O convite para acesso à sala de aula da disciplina será enviado após a matrícula.  
 
As atividades síncronas serão compostas por uma aula expositiva e discussões de textos, 
durante 1h30 por semana.  
 
As atividades assíncronas serão compostas, durante 2h30 por semana, por vídeo-aulas, 
leituras de textos selecionados e escrita de fichamentos. 
 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 
os pesos conferidos a cada instrumento) 
 

 

 
1. Prova escrita ao final da Parte 1, sobre compreensão das linhas gerais do debate 
«Mulheres e Filosofia». Como critério, serão verificados: correção na compreensão 
aprofundada do pensamento das filósofas estudadas.  
 
2. Trabalho, na forma de artigo, a ser apresentado no final da disciplina, de 03 a 10 páginas, 
em Times New Roman, letra 12, espaço 1,5. Detalhes serão especificados no início da 
disciplina. Como critério, serão verificados: delimitação do assunto a ser trabalhado, 
desenvolvimento aprofundado da questão apresentada e coesão textual.  

 

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1.  
2. 1. FRAISSE, Geneviève. Os amigos dos nossos amigos. Rio de Janeiro: Zazie edições. 

2018. 
3.  
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4. 2. LE DOEUFF, Michèle. El estudio y la rueca. De la mujeres, de la filosofia, etc. València: 
Ediciones Cátedra. 1993.  

5.  
6. 3. RIOT-SARCEY, Michèle. As mulheres de Platão a Derrida ou o sujeito impossível da 

história. Labrys, Estudos feministas. Janeiro-julho 2004.  
7.  
8. 4. BOURDIEU, Pierre. As ciências sociais e a filosofia. Educação & linguagem. Ano 10. 

N°16. Julho-Dezembro 2007. p. 19-36. 
  
Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 
conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

 
1. COLLIN, Françoise, VARIKAS, Eleni, PISIER, Évelyne. Les femmes de Platon à Derrida, 
Anthologie critique, Paris, Dalloz, 2001.  
 

1. 2. FRAISSE, Geneviève, Musa de la razón: la democracia excluyente y la diferença de 
los sexos. València: Ediciones Cátedra. 1989.  
 

2. 3. HOWELLS, Christina. French women philosophers. Londres, Nova York: Routledge, 
1994. 

 
 

3. 4. BONNET, Annabelle, Obtenir l'égalité philosophique. L'accès des femmes à la philosophie 
en France (1868-1918). Orbis Linguam. Vol 53/2019. p. 209-219. 

4.  
5. 5. BONNET, Annabelle, Contribuição para a história das mulheres filósofas e do 

pensamento feminista: Uma entrevista com Michèle Le Doeuff. Outubro de 2019. 
Tradução própria. 
 
 

 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 

 
Semana 01: Apresentação do Curso  
 
Semana 02: Contextualização do debate sobre a história das mulheres na filosofia 
 
Semana 03: Introdução geral de temas-chave do pensamento de Michèle Le Doeuff  
   
Semana 04: Introdução geral de temas-chave do pensamento de Michèle Le Doeuff  
   
Semana 05: Introdução geral de temas-chave do pensamento de  Geneviève Fraisse  
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Semana 06: Introdução geral de temas-chave do pensamento de  Geneviève Fraisse 
 
Semana 07: Abordagem socio-histórica da filosofia   
 
Semana 08: Avaliação 
 
Semana 09: O exemplo da história das mulheres filósofas na França entre 1880 e 1950 
 
Semana 10: O exemplo da história das mulheres filósofas na França entre 1880 e 1950 
 
Semana 11: O exemplo da história das mulheres filósofas na França entre 1880 e 1950 
 
Semana 12: O exemplo da história das mulheres filósofas na França entre 1880 e 1950 
 
Semana 13: O exemplo da história das mulheres filósofas na França entre 1880 e 1950 
  
Semana 14: O exemplo da história das mulheres filósofas na França entre 1880 e 1950 
 
Semana 15: Conclusão 
 
 


