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Semestre 

 

OBSERVAÇÕES: Noturno 

 

2 - Ementa:  

Estudo de texto (s) importante (s) de Filosofia Política. 

3- Justificativa:  
Dada a influência do pensamento contratualista sobre as modernas teorias da política que se 

estenderam até nossa contemporaneidade, a importância dos estudos filosóficos sobre o estado de 

natureza e sobre o Estado civil se mostra fundamental para a compreensão dos debates atuais que 

giram em torno dos avanços e das reformas jurídicas de Estados, bem como dos conceitos de  

cidadania e seus derivados  
 

4 - Objetivos Gerais:  
- apresentar, analisar e debater o modo pelo qual as teorias contratualistas articulam diferentes 

elementos filosóficos, a fim de justificar as origens convencionais e anti-naturais das associações 

políticas; 
- familiarizar os alunos com o pensamento dos autores designados como contratualistas, destacando 

em suas obras tanto os pontos conceituais mais consistentes quanto os mais inconsistentes, a fim de 

despertar simultaneamente o interesse e o pensamento critico dos alunos sobre os temas, textos e 

autores em questão.  
- Familiarizar os alunos com a moderna oposição entre as concepções de natureza humana e de 

condição humana na filosofia política, tendo em vista fomentar o conhecimento dos estudantes sobre 

os elementos constitutivos do contratualismo moderno de filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau, 

dentre outros. 
Objetivos espefícifos. 
Familiarizar os alunos com os conceitos, temas, textos e autores que abarcam o moderno 
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contratualismo político, apontando criticamente para as novas tendências do contratualismo mais 

contemporâneo. A disciplina tem por objetivo também orientar os alunos sobre leitura, interpretação 

e produção de textos complexos, com ênfase na articulação de conceitos no âmbito da filosofia 

política.    
 

5 – Programa: O curso visa abordar a história da filosofia política moderna através dos textos 

filosóficos de Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e suas apropriações temáticas mais 

contemporâneas. 

  

6 - Metodologia 
Módulo I 

• Aula 1- Apresentação da disciplina e das temáticas envolvidas. Conversa com os alunos e 

orientações gerais sobre o curso. 

• Aula 2– Política e filosofia: um legado da racionalidade humana. 

• Aula 3– Cidadania e racionalidade na política de Aristóteles 

• Aula 4- A cultura grega da pólis e o legado filosófico à posteridade. (proposta de pesquisa 

individual  sobre a política de Aristóteles)  

• Aula 5- A racionalidade dos mitos na política: Maquiavel, Bacon e Hobbes. Entrega do 

trabalho sobre a política de Aristóteles (máximo 15 pontos) 

• Aula 6– Hobbes: O mecanicismo da natureza e a geometrização das paixões humanas: 

Leviatã, I, cap. 1- 6 

• Aula  7- Prova escrita (máximo 40 pontos) 

Módulo II 

• Aula 8– Vista de prova - Hobbes: linguagem, razão e ciência: Leviatã, I, cap. 7-12 

• Aula 9- Hobbes: religião, guerra, medo e contrato social: Leviatã, I e II- cap. 13-17 

• Aula 10- Locke: Dois tratados sobre o governo: estado de natureza e estado de guerra. 

Proposta de trabalho avaliativo em dupla. 

• Aula 11- Locke: Dois tratados sobre o governo - A lei de natureza e a lei divina nos 

horizontes do poder limitado do Estado.  

• Aula 12– Rousseau: o bom selvagem no estado de natureza: a origem da desigualdade entre 

os homens. 

• Aula 13 - Rousseau: Contrato social, soberania popular e representação política: criticas ao 

contratualismo político de Hobbes à Locke. 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

 

3 de 3 
 

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG 

• Aula 14- Considerações gerais sobre o contratualismo contemporâneo: Rawls e Gauthier nos 

limites da moral como prática da política - Recebimento dos trabalhos finais e encerramento 

da disciplina.  Entrega do trabalho avaliativo final em dupla: (máximo 40 pontos) 

• Aula 15 – Considerações gerais sobre o tema do contratualismo contemporâneo e sobre a 

disciplina, resolução de casos omissos e encerramento do curso. Presença e participação nas 

aulas: máximo 5 pontos.  

7 – Avaliação:   

 Avaliação contínua, contando presença e participação em aula. 1 prova dissertativa em sala de aula 

e 2 trabalhos de pesquisa. 
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