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Plano do curso: Tópicos em teoria política feminista 

 

Conteúdo: A face da teoria política contemporânea é inegavelmente marcada pela 

reflexão e pela militância feminista, muito embora a produção teórico-acadêmica 

padrão continue ignorando a importância de sua discussão conceitual de base. Noções 

e categorias consideradas centrais para a teoria política são questionadas e, muitas 

vezes, ressignificadas pelos diversos feminismos em suas tentativas de compreender a 

prolongada reprodução de desigualdades de gênero apesar das conquistas de direito e 

de espaço pelas mulheres.  

Esta disciplina pretende investigar alguns trabalhos de algumas das mais importantes 

feministas sociais e políticas das últimas décadas no intuito de pensar não apenas o 

mundo do trabalho e da política propriamente dito, mas também o mundo da 

educação e o mundo doméstico nos quais a dominação masculina se faz sentir de 

maneira menos explícita – ressaltando com isso o caráter igualmente político do que 

se chama de “vida privada”.  

Um ponto de partida possível – ou eixo central – para essa leitura é o livro de Carole 

Pateman “O contrato sexual”, cujo conteúdo permeia também as reflexões das 

diferentes autoras presentes no livro organizado por Luis Felipe Miguel e Flávia 

Biroli: Carole Pateman, Carol Gilligan, Jean Bethke Elshtain, Eleni Varikas, Jean L. 

Cohen, Catharine MacKinnon, Nancy Fraser, Chantal Mouffe, Anne Phillips, Martha 

C. Nussbaum, Susan Moller Okin. 

   

Avaliação: Apresentação de seminário (individual ou em grupo) das leituras 

semanais do curso e artigo final contendo cerca de 10 páginas acerca de um ou mais 

pontos do curso. Critérios de avaliação: assiduidade, participação, clareza na 

exposição oral e escrita. [Observação: todo e qualquer trabalho contendo plágio será 

avaliado com nota “0”]. 
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