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Este curso trabalhará as questões fundamentais do debate em torno das
Interseccionalidades Urbanas como perspectiva que vem sendo construída
numa interface entre experiências etnográficas na cidade, e em suas margens,
com o campo de estudos de gênero e sexualidade. Tais cruzamentos identificam
que as diferenciações sociais, como classe/status, raça, idade, gênero e
sexualidade, se articulam diversificando as experiências de lugar entre
moradores de uma mesma localidade, por exemplo. Nesse sentido, discutirá
trabalhos que reflitam as relações entre multiplicidade, poder e produzam
interlocuções que localizam falas e experiências cotidianas de lugar.
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