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O programa versa sobre os fundamentos da ética e sua relação com a política, atentando para os autores e seus conceitos
clássicos juntamente com temas que permeiam o Estado e sua ação frente a diferentes atores. Espera-se que o aluno
desenvolva uma reflexão sobre a atuação do Estado em seu campo normativo, suas virtudes e lacunas. O pensamento liberal,
com foco no indivíduo, é fundamental para se pensar o cidadão frente ao arbítrio do Estado, enfatizando o usufruto de
direitos e liberdades como fundantes da relação ética com o Estado. As avaliações consistirão em provas sobre o conteúdo
estudado, seminários de apresentação do debate e a entrega de um trabalho final individual da disciplina. A presença em
sala de aula será regulada via lista de presença e estará sujeita à regulamentação da UnB.
Aulas: A maior parte das aulas será assíncrona, ou seja, será disponibilizado material didático no dia da aula para que o
aluno realize seus estudos individualmente. As aulas sincrônicas, ao vivo, mediante transmissão por plataforma audiovisual,
precederão as atividades avaliativas e serão utilizadas como momentos de interação entre professor e alunos para resolução
de dúvidas, questionamentos ou outros tipos de interação condizentes com o espaço de aprendizado e troca de
conhecimentos.
Plataforma: Devido a facilidade para interação entre professor e aluno, o Google Sala de Aula permite a disponibilização
de material didático e entrega de conteúdos avaliativos para alunos e professor. Nosso espaço já está montado e estruturado
para recebe-los, bastando digitar o código da disciplina na plataforma. É imprescindível que todos os alunos matriculados
na disciplina se cadastrem no Google Sala de Aula. As aulas sincrônicas serão ministradas via Microsoft Teams, Zoom ou
Moodle.
Material didático: Todos os textos do curso estão disponíveis na página da disciplina no Google Sala de Aula. Os áudioslides referentes às aulas assíncronas também estarão disponíveis na página de acordo com o calendário abaixo estabelecido.
Canal aberto: Os comentários no mural do curso no Google Sala de Aula estão disponíveis para tirar dúvidas, assim como
o e-mail do professor. Interações no horário das 19 às 20 horas nos dias das aulas assíncronas são uma possibilidade caso
haja necessidade.
Avaliação: Serão três avaliações contendo perguntas relacionadas ao módulo em questão. Cada atividade avaliativa indica
o fim de um módulo e início do próximo. Um trabalho final, entre 3 e 5 páginas com bibliografia, será proposto no último
mês da disciplina, com entrega prevista para 27 de novembro.
Distribuição de pontos: A cada atividade avaliativa serão atribuídos 20 pontos. Os outros 20 pontos restantes serão
distribuídos em presença nas aulas sincrônicas.
Distribuição de carga horária: A disciplina possui uma carga horária de 60 hrs. A distribuição horária será a seguinte:
30 horas: Leitura e estudo do material didático disponibilizado pelo professor.
20 horas: Realização das atividades avaliativas.
10 horas: Participação nas atividades sincrônicas.
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O programa poderá ser modificado ao longo do semestre.

05/fev
12/fev

Apresentação do programa
Aristóteles e a ética: qual Aristóteles. Ética a Nicômaco
é o bem supremo do - Livro VI (várias edições).
homem e o fim a que
tendem todas as coisas?
Phronesis.

19/fev

As ações políticas podem Maquiavel.
Nicolo.
O
ser julgadas por um Príncipe - Livro (várias
princípio moral?
edições).
Kant,
Imanuel.
Fundamentação da metafísica
dos costumes. Seção dois.
Imperativo Categórico (várias
edições).

26/fev

Weber e Arendt:
política e seus meios.

05/mar
12/mar

Entrega Primeira Avaliação
Ética e democracia
SEN,
Amartya.
A
Importância Da Democracia.
In: Desenvolvimento como
liberdade.
São
Paulo:
Companhia das Letras, 2000,
p. 173-187.

19/mar

Instituições
importam?

NOVAES, Adauto. Ética: vários
autores. São Paulo: Companhia de
Bolso,
2007.
SILVA, F L; Gracioso, J. A ética.
São Paulo. Editora WWF Martins
Fontes,
2019.
Cap.
1;
FLYVBJERG, Bent. Making
social science matter: Why social
inquiry fails and how it can
succeed
again.
Cambridge
university press, 2001. Cap. 5.
BOVERO, Michelangelo. Ética e
política entre maquiavelismo e
kantismo. Lua Nova: Revista de
Cultura e Política, n. 25, p. 141166,
1992.
BOBBIO, Norberto. Etica e
politica. Lua Nova: Revista de
Cultura e Política, n. 25, p. 131140, 1992.

a WEBER, Max. A política DINIZ, Eli. Ética e política.
como vocação. Seção inteira Revista
de
economia
(várias
edições) contemporânea, v. 3, n. 1, 1999.
ARENDT, Hannah. Sobre a
violência . Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2009
Cap. 2, p. 31-44.

justas RAWLS,
John;
O
Liberalismo político. Editora
Ática, 1993. Conferência I e
II.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT,
Daniel. Como as democracias
morrem. Zahar, 2018. Cap. 1 e 6;
RUNCIMAN, David. Como a
democracia chega ao fim. Editora
Todavia SA, 2018. Conclusão.
DE MARIO, Camila Gonçalves.
Concepções de justiça e a análise
de
políticas
públicas.
Administração Pública e Gestão
Social, v. 1, n. 1, p. 5-14, 2016.

26/mar

A banalidade do mal e sua Arendt, Hanna. Eichmann em
institucionalização
no Jerusalém: um relato sobre a
Estado
banalidade do mal. São Paulo:
Companhia das Letras; 1999.
Cap VIII (Deveres de um
cidadão respeitador das leis);
Pós-Escrito.

02/abr
09/abr

Entrega Segunda Avaliação
Implementação
de PIRES,
Roberto
Rocha
políticas e Desigualdades Coelho
(Org).
Implementando
desigualdades: reprodução de
desigualdades
na
implementação de políticas
públicas.
Ipea.
2019.
Introdução.

16/abr

Discricionariedade
na BRITO, Simone Magalhães.
ação do servidor público “Menos
política,
mais
eficiência”: uma análise
sociológica das práticas de
auditoria e produção de
sentidos morais no campo
burocrático. Revista
Brasileira de Sociologia|
Vol, v. 7, n. 15, 2019.

23/abr

Entrega Terceira Avaliação

30/abr

Patrimonialismo
Corrupção

e GRANOVETTER, Mark. A
construção
social
da
corrupção. Política
&
Sociedade, v. 5, n. 9, p. 1138, 2006.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre
o
autoritarismo
brasileiro.
Companhia das Letras, 2019. Cap.
3 e 4.

07/mai

Éticas Transversais ao FELTRAN, Gabriel. Governo
Estado
que produz crime, crime que
produz governo: o dispositivo
de gestão do homicídio em
São
Paulo
(1992–
2011). Revista brasileira de
segurança pública, v. 6, n. 2,
2012.

FELTRAN, G. 2019. Economias
(i)lícitas
no
Brasil:
uma
perspectiva etnográfica. Journal of
Illicit
Economies
and
Development,
1(2).
DOI:
https://doi.org/10.31389/jied.28

14/mai

Entrega do Trabalho Final

21/mai

ALLEN, Michael Thad. The
banality of evil reconsidered: SS
mid-level
managers
of
extermination
through
work. Central European History,
v. 30, n. 2, p. 253-294, 1997.

DUBOIS. Vincent. Políticas no
guichê, políticas do guichê. In.
PIRES, Roberto Rocha Coelho
(Org).
Implementando
desigualdades: reprodução de
desigualdades na implementação
de políticas públicas. Ipea. 2019

LOTTA, Gabriela; SANTIAGO,
Ariadne.
Autonomia
e
discricionariedade:
matizando
conceitos-chave para o estudo de
burocracia. BIB, n. 83, 2017.

