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curso:



Gênero e Geociências

Sobre o curso:
O conteúdo busca pensar, a partir do materialismo
histórico e dialético, como gênero e raça atravessam
a relação entre capital e trabalho (re)produtivo, e
como esses dispositivos de opressão são
indissociáveis ao modo de produção capitalista.
Ainda, como o controle que a classe rentista exerce
sobre os recursos naturais permite que seja criada e
manipulada a escassez, produzindo impactos
ambientais que afetam, principalmente, mulheres,
negres, indígenas e pessoas trans. Isso dará uma
base para entendermos a produção do espaço em
suas interseccionalidades. Por fim, traremos os
reflexos desse modo de produção e de ordenamento
territorial, em sua interface com gênero e raça, nas
seguintes questões: divisão sexual do espaço urbano;
(in)segurança hídrica; desastres ambientais;
exploração mineral. 

Público alvo:
Pessoas interessadas na busca por reflexões teóricas
e instrumentos metodológicos para o
desenvolvimento de pesquisas transdisciplinares
quali-quantitativas na interface entre estudos de
gênero em suas interseccionalidades e as questões
socioecológicas e ambientais. 



Ementa das aulas:

Aula 1: 
Construção sócio-histórica dos papéis de gênero;
Divisão sexual e racial do trabalho.

Aula 2: 
Trabalho (re)produtivo e capital: gênero, raça e
mais valia;
Divisão territorial do trabalho.

Aula 3: 
Relação entre capital e Natureza;
Produção socioeconômica do espaço;
Segregação socioespacial.

Aula 4: 
Reflexos e conflitos socioambientais: 

divisão sexual do espaço urbano;
(in)segurança hídrica;
desastres ambientais;
exploração mineral.

a.
b.
c.
d.

Aula 5: 
Metodologias quali-quantitativas:

Ferramentas de análise;
aportes teórico-metodológicos.

Construindo uma episteme contra-colonial.

a.
b.



Programação das aulas:
As 5 aulas acontecerão nos dias 20, 21, 22, 23 e 24
de junho (de segunda à sexta-feira), de 19h às
20h45.

Sobre as aulas:
As aulas acontecerão online, via plataforma Zoom, e
serão gravadas. No entanto, sugere-se a
participação ao vivo para melhor aproveitamento do
espaço de trocas com demais participantes. Haverá
sorteio de livros ao longo do curso para as pessoas
presentes. Os certificados serão enviados ao final do
curso.

Este curso é uma parceria com a ABMGeo. Associades
terão direito a um desconto de 25% na inscrição do
curso. Para fazer parte e ter acesso ao desconto, clique
aqui.

Produção:

https://www.abmgeo.org/faca-parte


Referencial bibliográfico:
Simone  de Beauvoir, O segundo sexo.
Silvia Federici, Calibã e a bruxa.
Silvia Federici, O ponto zero da revolução.
Karl Marx, O capital - Livro 1.
Angela Davis, Mulheres, raça e classe.
Françoise Vergès, Um feminismo decolonial.
Aruzza, Bhattacharya & Fraser, Feminismo para os
99% - um manifesto.
Heloisa Buarque de Hollanda, Pensamento feminista
hoje - perspectivas decoloniais.
Carla Akotirene, Interseccionalidade.
Silvio Almeida, Racismo estrutural.
Henri Lefebvre, A produção do espaço.
Doreen Massey, Espaço, lugar e gênero.
Talita Gantus de Oliveira, Jéssica Barcellos & Júlia
Moreira, Quarto de despejo: diário da insegurança
hídrica (capítulo de livro).
Gerhard Dilger, Miriam Lang & Jorge Pereira Filho,
Descolonizar o imaginário - debates sobre pós-
extrativismo e alternativas ao desenvolvimento.
Verónica Gago, A potência feminista.
Maristella Svampa, As fronteiras do
neoextrativismo na América Latina.
bell hooks, Ensinando a transgredir.
Paulo Freire, Pedagogia da autonomia.
Jaider Esbell, Autodecolonização - uma pesquisa
pessoal no além coletivo.
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3.
4.
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6.
7.

8.
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Talita é geóloga pela UFOP e mestra em Geologia
Ambiental pela UFPR. Atualmente, é doutoranda no
Instituto de Geociências da Unicamp, na linha Política
e Gestão dos Recursos Naturais, onde pesquisa sobre
gestão de riscos e desastres urbanos. Faz parte do
Grupo de Pesquisa e Ação em Conflitos, Riscos e
Impactos Associados a Barragens (CRIAB/Unicamp),
no grupo temático Educação & Sociedade. Também
participa do Grupo de Pesquisa Geologia de
Engenharia e Ambiental e Gestão de Riscos da
Unicamp, na linha Riscos e Políticas Públicas. Integra o
Fórum Popular da Natureza. Co-fundadora e
comunicadora científica no projeto a_Ponte e co-
editora da Revista Conexão de Saberes. Compõe a
diretoria nacional da Associação Brasileira de
Mulheres nas Geociências (ABMGeo), na gestão
2021-2023.

Sobre a ministrante:

Talita Gantus de Oliveira

tgantus@gmail.com

http://lattes.cnpq.br/5049640749186579
https://www.talitagantus.info/
https://www.linkedin.com/in/talita-gantus-de-oliveira-6147b252/
https://www.instagram.com/gantustalita/


Divulgação científica pela
ministrante:

Pensar a partir do feminismo - críticas e
alternativas ao desenvolvimento - ouça aqui
Feminismo interseccional: um olhar a partir das
geociências - leia aqui
Luta feminista e ciência crítica: dois lados da
mesma moeda - leia aqui
A relação entre gênero e desastres - leia aqui
Carrofagia: o que a bicicleta me ensinou sobre o
espaço urbano - leia aqui
A divisão sexual do espaço - leia aqui
Relações de espaço: pensar a cidade LGBTQIA+ -
leia aqui
Mulheres, cidades segregadas e insegurança
hídrica - leia aqui

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

https://open.spotify.com/episode/1dSvPIaKRX6cvX35ElbocK?si=14b0f9fd2ff442b0
https://www.apontepronorte.org/post/feminismo-interseccional-um-olhar-a-partir-das-geociencias
https://www.apontepronorte.org/post/luta-feminista-e-ciencia-critica
https://www.apontepronorte.org/post/a-relacao-entre-genero-e-desastres
https://www.apontepronorte.org/post/carrofagia-o-que-a-bicicleta-me-ensinou-sobre-o-espaco-urbano
https://www.apontepronorte.org/post/a-divisao-sexual-do-espaco
https://www.apontepronorte.org/post/relacoes-de-espaco-pensar-a-cidade-lgbtqia
https://outraspalavras.net/desigualdades-mundo/mulheres-cidades-segregadas-e-inseguranca-hidrica/

