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Plano do curso: Análise de alguns problemas e de conceitos fundamentais da filosofia 

política, tendo como base seu desenvolvimento na filosofia moderna, com foco no modelo 

contratualista a partir das críticas feministas à dicotomia público/privado. 

 

Conteúdo: Os conceitos centrais que fundamentam o modelo contratualista em filosofia 

política tem sido avaliados criticamente por autoras feministas contemporâneas como Carole 

Pateman e Kate Millet, mas já o haviam sido questionados por Mary Astell e Elizabeth 

Johnston, por exemplo, no calor da própria modernidade. Tais críticas, no entanto, não 

alcançaram o currículo filosófico canonicamente estabelecido. Neste sentido, o objetivo desta 

disciplina é, por um lado, recuperar a voz das filósofas modernas em seu diálogo direto com 

os contratualistas e, por outro, perscrutar as noções subjacentes à ideia do contrato social: 

tanto a dicotomia público/privado quanto a conceituação em torno do „indivíduo‟ e suas 

implicações para a contínua sujeição (política e factual) das mulheres à dominação masculina. 

 

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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