
Aula aberta da Disciplina de Teoria 
Política Moderna

tema especial: Teoria Política Moderna e Feminismo
professora: Dra. Renata Peixoto de Oliveira ( Curso de Relações Internacionais e 

Integração da UNILA e CEEGED-UNILA)



Trata-se de uma aula aberta, uma aula pública, da disciplina Teoria Política Moderna 
ofertada no curso de graduação em Relações Internacionais e Integração da UNILA. Esta 
atividade conta com o apoio do Comitê pela Equidade de Gênero e Diversidade da UNILA e 
contou com o apoio do projeto poloiguassu na figura do educador Wagner Grizorti. Durante o 
semestre, a turma já teve contato prévio com AUTORES como Maquiavel, Hobbes, 
Rousseau e Locke, por exemplo. Mas uma aula é sempre dedicada à reflexão sobre o papel 
das mulheres em séculos de opressão, silenciamento, violência e falta de direitos.

Nesta oportunidade, o debate será centrado na luta de Olympe de Gouges e na obra de 
Mary Wollstonecraft ( séc XVlll), na releitura desta última feita por Nísia Floresta no Brasil ( 
séc. XlX) e nas reflexões propostas por Carole Pateman, ao final do século XX, ao propor a 
releitura dos clássicos da filosofia política através de um viés de gênero.

É importante ressaltar que trata-se de uma aula introdutória ao tema teoria política feminista 
e que é adequada ao nível graduação. Será um prazer contar com sua presença!



Algumas sugestões para acompanhar a aula ou se aprofundar

Filme: As Sufragistas (2015)  link: https://www.youtube.com/watch?v=VTTy39nxGc4

Filme: Mary Shelley (2018) :  Trailler https://www.youtube.com/watch?v=Rk23--gHb7s

Livro: Carole Pateman. O contrato Sexual. 1988. Link: 
https://biblioteca-feminista.blogspot.com/2017/05/carole-pateman-o-contrato-sexual.html

Documento: Declaração dos direitos das mulheres e das cidadãs ( 1791)  Link: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html

Livro: Mary Wollstonecraft: The Vindication of the rights of the women ( 1792).  Link: 
https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/wollstonecraft1792.pdf
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https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/wollstonecraft1792.pdf


IMPORTANTE

Serão destinadas 20 vagas ao público já que cerca de 50 delas são destinadas à turma regular 
da disciplina.  Por favor, se inscreva apenas se tiver condições reais de participação no dia A 
quem participar como ouvinte será providenciado certificado digital, posteriormente, desde que 
assine a lista de presença.

Data: 24 de Setembro

Horário: Das 12:40  às 14:20

Local: Auditório Milton Santos no Parque Tecnológico de Itaipu

 Inscrições pelo formulário: https://forms.gle/zpuDP6aQr3y5bBg38
informações: renata.oliveira@unila.edu.br

https://forms.gle/zpuDP6aQr3y5bBg38

