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A disciplina busca oferecer ao aluno uma visão geral das etapas do pensamento político ocidental moderno, apresentando
as principais bases conceituais que marcaram a evolução do Estado. O curso parte do período renascentista, com a
emergência do conceito de razão de Estado e se encerra com o começo do século XX, quando do surgimento das Ciências
Sociais. Ao final do curso, os alunos serão capazes de identificar e situar as principais correntes do pensamento político
do século XVI ao começo do século XX, estabelecer relações entre os textos e avaliar os principais debates, situar as
principais correntes teóricas em seus respectivos contextos históricos, ainda como fazer a conexão com a realidade atual.
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 10 às 11 horas nas aulas assíncronas (terça-feira) 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.
Distribuição de pontos: As avaliações valem 20 pontos cada (60 total), cada controle de leitura vale 6,5 pontos, a entrega
dos três controles valerá 20 pontos no total. Os outros 20 pontos restantes serão distribuídos em presença e participação
nas aulas sincrônicas.
Distribuição de carga horária: A disciplina possui uma carga horária de 60 horas. 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.

DATA
2-fev

CONTEÚDO
Início do Curso - Teste de
plataforma (Aula sincronica)

Leitura Obrigatória
Apresentação do Programa

Leitura de apoio

9-fev

Maquiavel

MAQUIAVEL. O Príncipe. (toda a obra)

WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v. 1, pp. 11-24.

16-fev

Martinho Lutero

LUTERO. Sobre a Autoridade Secular.
(Segunda Parte)

MIGUEL, L. F, O
nascimento da política
moderna, 2015, pp. 99122

23-fev

Thomas Hobbes

HOBBES. Leviatã. Primeira Parte:
Capítulos VI, VII, VIII, XIII, XIV

1-mar

John Locke (Aula sincrônica)

WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v1, pp. 51-78;
RIBEIRO, Renato J. - Ao
Leitor sem Medo: Hobbes
Escrevendo contra o seu
Tempo, Brasiliense, São
Paulo, 1984.
WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v. 1, pp. 79110

8-mar
15-mar

LOCKE. Segundo Tratado sobre o
Governo Civil. Capítulos II , III, V, IX, XI e
XV
Primeira Avaliação Google Sala de Aula
Montesquieu
O espírito das leis. (Parte I, livros
primeiro a terceiro; parte II, livro
décimo-primeiro, capítulos I a VI; parte
III, livro décimo sétimo).

22-mar

Jean-Jacques Rousseau

Discurso sobre a origem das
desigualdades

29-mar

Benjamin Constant (Aula
sincrônica)

B. Constant. Da Liberdade dos Antigos
Comparada à dos Modernos

5-abr
12-abr

Segunda Avaliação Google Sala de Aula
James Madison, Alexander
HAMILTON; MADISON; JAY. O
Hamilton e John Jay
Federalista. (capítulos 1, 2, 3, 14, 15, 16,
17, 46, 47, 48)
John Stuart Mill
Considerações sobre o governo
representativo. Caps. I, III, VII, VIII, XIV.

19-abr

26-abr

Alexis de Tocqueville

TOCQUEVILLE - Democracia na América capítulos incluídos na edição AbrilPensadores, principalmente Livro I,
segunda parte e Livro II (inteiro)

WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v. 1, pp. 111185. ALTHUSSER, Louis.
Montesquieu, a política e
a história. Editorial
Presença. 1972. Cap. V.
WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v. 1, pp. 187241

WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v. 1, pp. 243287
WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v. 2, pp. 189223; LOSURDO,
Domenico - Democracia
ou Bonapartismo, cap. 1 e
3.
WEFFORT, F. Os clássicos
da política, v. 2, pp. 149188; LOSURDO, Domenico
- Democracia ou
Bonapartismo, cap. 1 e 3.

3-mai

Max Weber (Aula sincrônica)

WEBER. A Política Como Vocação. (toda a TRAGTENBERG, Maurício.
obra)
Burocracia e ideologia.
SciELO-Editora UNESP,
2006. Cap. 4. FREUND,
Julien. Sociologia de Max
Weber. Rio de Janeiro.
Editora Forense, 1970,
p.165-184.

10-mai

Terceira Avaliação Google Sala de Aula

17-mai

Divulgação das notas finais

