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Neste estudo, elegemos como objeto de pesquisa as mulheres e o regime de dominação
exploração imposto a elas no Império Romano
a ação da Igreja cristã na construção
antigo e suas repercussões contemporâneas. 
entre os aspectos socioeconômico e ideológico na imposição do patriarcado, 
constructo da natural inferiorid
as estratégias de resiliência e subversão das mulheres enquanto sujeitos sociais ativos. 
 
Com esta perspectiva, para além do recorte especifico do projeto, propomos orientar 
pesquisas que desenvolvam
estudos sobre mulheres, consciência, 
sociais. O materialismo histórico e dialético é utilizado como referencial para 
trabalho, propriedade privada e família; patriarcado e construção socioistórica das 
relações sociais de sexo; a ordem do capital, o racismo e o regime de dominação 
exploração de mulheres; o estado capitalista e o sistema de gênero; consciência, 
ideologia, linguagem e reificação; 
contemporâneas.  
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Resumo: com no máximo 4.000 caracteres 

Neste estudo, elegemos como objeto de pesquisa as mulheres e o regime de dominação
exploração imposto a elas no Império Romano. Objetiva-se historicizar

construção/reprodução das relações sociais de sexo 
antigo e suas repercussões contemporâneas. Nesta análise, investigamos a interação 
entre os aspectos socioeconômico e ideológico na imposição do patriarcado, 
constructo da natural inferioridade feminina e dos papeis sociais de gênero, 
as estratégias de resiliência e subversão das mulheres enquanto sujeitos sociais ativos. 

Com esta perspectiva, para além do recorte especifico do projeto, propomos orientar 
pesquisas que desenvolvam análises teórico-críticas a partir da articulação entre os 

sobre mulheres, consciência, ideologia e linguagens em distintas formações 
O materialismo histórico e dialético é utilizado como referencial para 

ivada e família; patriarcado e construção socioistórica das 
relações sociais de sexo; a ordem do capital, o racismo e o regime de dominação 
exploração de mulheres; o estado capitalista e o sistema de gênero; consciência, 
ideologia, linguagem e reificação; os movimentos feministas e as teorias feministas 
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Neste estudo, elegemos como objeto de pesquisa as mulheres e o regime de dominação-
historicizar e problematizar 

das relações sociais de sexo no mundo 
Nesta análise, investigamos a interação 

entre os aspectos socioeconômico e ideológico na imposição do patriarcado, no 
papeis sociais de gênero, tanto quanto 

as estratégias de resiliência e subversão das mulheres enquanto sujeitos sociais ativos.  

Com esta perspectiva, para além do recorte especifico do projeto, propomos orientar 
da articulação entre os 

e linguagens em distintas formações 
O materialismo histórico e dialético é utilizado como referencial para discutir 

ivada e família; patriarcado e construção socioistórica das 
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