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PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver):
RECOMENDAÇÕES:
EMENTA:

Justiça e democracia na Grécia Antiga; Filosofia política renascentista; Filosofia política
moderna; Os fundamentos do Estado moderno e os conceitos centrais do poder político.

I – OBJETIVO GERAL:
Apresentar aos alunos calouros do curso de filosofia uma visão geral do problema filosóficopolítico no que diz respeito à fundamentação do Estado e do exercício do poder político em vista
da realização da justiça; destacando, particularmente, o pensamento contratualista moderno.
II – OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Situar o problema da fundamentação do Estado e do exercício do poder político em
vista da realização da justiça, no contexto da história da filosofia antiga, renascentista e
moderna;
- Compreender os conceitos fundamentais do Estado contratualista moderno;
- Distinguir as peculiaridades do pensamento político de Hobbes, Locke e Rousseau,
tendo em vista a fundamentação do Estado moderno;
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1) Introdução à filosofia política (da antiguidade à modernidade)
- das relações entre a comunidade política e o homem
- cidadania, lei e justiça
- providência e natureza
- jusnaturalismo moderno
2) Hobbes:
- o estado de natureza;
- a lei e os direitos naturais;
- o pacto de associação e o fim do Estado Civil;
- o soberano e os súditos;
3) Locke:
- o estado de natureza;
- a lei e os direitos naturais;
- o trabalho e a propriedade;
- o pacto de associação e o fim do Estado Civil;
- o soberano e o governo;
- a dissolução do Estado;

4) Rousseau:
- o estado de natureza;
- a perfectibilidade, a sociabilidade e a desigualdade;
- o pacto de associação e a formação do corpo político soberano;
- a vontade geral, a lei civil e o legislador;
- o exercício da cidadania e o governo
IV – CRONOGRAMA:
1ª Aula: Apresentação geral da disciplina – a filosofia política na antiguidade
2ª Aula: A filosofia política da antiguidade
3ª Aula: A filosofia política da idade média ao Renascimento
4ª Aula: Do pensamento de Maquiavel à modernidade
5ª Aula: O Leviatã de Hobbes
6ª Aula: O Leviatã de Hobbes
7ª Aula: O Leviatã de Hobbes
8ª Aula: 1ª Avaliação
9ª Aula: O Segundo tratado do governo de Locke
10ª Aula: O Segundo tratado do governo de Locke
11ª Aula: O Segundo tratado do governo de Locke
12ª Aula: O Contrato Social de Rousseau
13ª Aula: O Contrato Social de Rousseau;
14ª Aula: O Contrato Social de Rousseau
15ª Aula: 2ª Avaliação
16ª Aula: Conclusão da disciplina
V – METODOLOGIA:
Aulas expositivo-dialogadas
Leitura e análise de textos filosóficos
Produção de resenhas e análises dos textos por escrito
Realização de seminários orais
Argüições individuais
VI – AVALIAÇÃO:
Avaliação:
Provas dissertativas individuais (02) - cada prova vale 10 pontos, a nota final será obtida pelo
cálculo da média. Haverá uma prova final sobre toda a matéria da disciplina, para quem faltou
alguma prova.
Critérios:
Compreensão conceitual; clareza e coerência na apresentação dos argumentos; capacidade de
distinguir e relacionar os autores estudados; correção na redação em língua portuguesa.
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