
CURSO DE CIÊNCIA POLÍTICA
TEORIA POLÍTICA MODERNA 
Profa. Marilde Loiola de Menezes   -  teoriapolitica.unb @gmail.com 
2º Semestre de 2020 realizado em 2021
Ementa
O curso tem como objetivo geral introduzir o leitor nos temas fundamentais do 
pensamento politico ocidental, nucleados em torno da gênese e construção do Estado 
Moderno.
A partir desse objetivo, disciplina busca oferecer uma visão panorâmica dos principais 
autores que contribuíram para a formação do pensamento político entre o século XVI 
até o inicio do século XX. A análise desses autores nos fornecem valiosas contribuições 
em temas e concepções variadas que envolvem as relações entre o cidadão, liberdade e a 
propriedade; autoridade, obediência, soberania; participação e representação política 
bem como a controvertida ligação entre ética e política. 

Programa/Cronograma do Curso

Fevereiro 
Dia 1º
Apresentação do Programa

Dia 15    
MAQUIAVEL, Nicolau. Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. 
“Discorsi”. Brasília, Editora UnB, 2000. 
Fichamento nº 2: Livro Primeiro: Introdução, Capítulos: Primeiro até o Capítulo 
Oitavo (15 páginas). 
Entrega do fichamento: até o dia 22 de fevereiro ao meio dia.

Dia 22
LUTERO, Martinho. Sobre a autoridade Secular . São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
Fichamento nº3: Segunda Parte: Até onde se estende a autoridade secular.(10páginas)
Entrega do fichamento: até o dia 1ºde março ao meio dia.

BODIN, Jean. Os seis livros da República. Livro Primeiro. Ícone Editora Ltda, 2011. 
Fichamento nº 4 :Capítulo VIII: “Da soberania (15 páginas).
Entrega do fichamento: até o dia 1ºde março ao meio dia.
Obs: Os dois fichamentos – número 3 e 4 – deverão ser entregues até o dia 1º de março 
ao mesmo dia

Março
Dia 1º
HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e 
Civil. São Paulo, Editora Martins Fontes, 2003. 
Fichamento nº 5 : Introdução. Parte 1 – Do Homem. Capítulos:  XIII e XIV
Parte 2 – Da República. Capítulos XVII, XVIII, XXI, XXIV, XXX. 
Entrega do fichamento: até o dia 8 de março ao meio dia.

Dia 8
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos. Rio de 
Janeiro: Vozes, “Clássicos do Pensamento Político”, 1994.   
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Fichamento nº 6 dos capítulos selecionados: 
Capítulos: I, II, III, IV, V, VII, VIII, XIX
Entrega do fichamento: até o dia 15 de março ao meio dia.

Dia 15
MONTESQUIEU, Charles-Louis. O Espírito das Leis. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 2000. 
Fichamento nº 7 dos capítulos selecionados:
Primeira Parte
Livro Primeiro – Das leis em geral. Capítulos I, e II (2 páginas)
Livro Terceiro – Dos princípios dos três governos. Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X. (9 páginas)
Livro Décimo Primeiro – Das leis que formam a liberdade política em sua relação com 
a constituição. Capítulos I, II, III, IV, V, VI. (13 páginas)
Entrega do fichamento: até o dia 22 de março ao meio dia.

Dia 22
ROUSSEAU, Jean-Jacques .  O Contrato Social - princípios de Direito Político. São 
Paulo: Penguin Companhia, 2011.
Fichamento nº 8 dos capítulos selecionados:
Livro Primeiro: Capítulos I ao IX 
Livro Segundo: Capítulos I ao VII e o Capítulo XI. 
Livro Quarto: Capítulos I ao III 
Entrega do fichamento: até o dia 29 de março ao meio dia.

Dia 29
KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes - Parte I Princípios metafísicos da 
doutrina do Direito. Lisboa: Edições 70, 2004. 
Fichamento nº9 dos capítulos selecionados:
Doutrina do Direito- Parte I. O DIREITO PRIVADO. Sobre o Meu e o Teu exterior 
em Geral. Capítulo primeiro - O modo de ter algo exterior ao seu: §1, §2, §3, §8, e  §9 
Doutrina do Direito Parte II. O DIREITO PÚBLICO. Secção Primeira -  O direito 
político: §43, §44, §45, §46, §47, §48 e §49
Entrega do fichamento: até o dia 5 de abril ao meio dia.

Abril
Dia 5
HAMILTON, MADISON e JAY. O Federalista. Belo Horizonte: Editora Líder, 2003. 
Fichamento nº 10 dos capítulos selecionados.
Capítulos: 1, 2, 9,10, 15,  47, 48, 51
Entrega do fichamento: até o dia 12 de abril ao meio dia.

Dia 12 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 
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Fichamento nº 11:.
Primeira Seção: A Família - C – A Educação dos Filhos e a Dissolução da Família
§173 e §177
Trânsito da Família à Sociedade Civil -§181
Segunda Seção: A sociedade civil: §182;§183; §184 §186 e §187
Terceira Seção: O Estado: §257; §258
A. Direito político interno: §260;§261 
Entrega do fichamento: até o dia 19 de abril ao meio dia.

Dia 19
TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. São Paulo: Martins Fontes, 
1988.
 Fichamento nº 12 dos capítulos selecionados
Primeira Parte
Capítulo IV – Do princípio da soberania do povo na América (4 páginas)
Capítulo VI – Do poder Judiciário nos Estados Unidos e de sua ação sobre a sociedade 
política –( 5 paginas) 
Segunda Parte: 
Capítulo IV – Da associação política nos Estados Unidos (5 páginas) 
Capítulo VII – Da onipotência da maioria nos Estados Unidos e de seus efeitos (9 
páginas)
Entrega do fichamento: até o dia 26 de abril ao meio dia.

Dia 26
MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. 
Fichamento nº 13 dos capítulos selecionados. Capítulos III   e VIII 
Entrega do fichamento: até o dia 3 de maio ao meio dia.

Maio
Dia 3
MARX, Karl; Friedrich ENGELS. A Ideologia Alemã. São Paulo: Editora Martins 
Fontes, 2001
Fichamento nº 14 dos capítulos selecionados
Prefácio (páginas 3 e 4) 
FEUERBACH - A oposição entre a concepção materialista e a idealista. Introdução 
(páginas 5 e 6)
A. A Ideologia em Geral e em particular a Ideologia Alemã (pág.7 à pág.21)
B. A base real da Ideologia - 2. Relações Estado e do Direito com a Propriedade 
(pág.73 à pág.78)
Entrega do fichamento: até o dia 10 de maio ao meio dia.

Dia 10
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Brasília: Editora UnB, vol.1, 1972. 
Fichamento nº 15 dos capítulos selecionados
Seção 8: A Instituição Estatal Racional e os Modernos Partidos Políticos e Parlamentos 
(Sociologia do Estado). 
§1. O nascimento do Estado racional
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§2. O Estado racional como grupo de dominação institucional com o monopólio da 
violência legítima.
Entrega do fichamento: até o dia 17 de maio ao meio dia 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Conforme resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão da UnB, o curso será 
ministrado através de atividades  Síncronas e Assíncronas. 

As atividades Síncronas são aulas ministradas on line através de plataforma Teams.
As aulas Assíncronas são as tarefas que os alunos devem cumprir via plataforma virtual 
sem a presença do professor. 

No nosso caso iremos ministrar as aulas de modo Síncronas todas as segundas feiras e  
as aulas Assíncronas serão às quartas feiras. 

Os procedimentos serão os seguintes:

Todas as segundas feiras a professora apresenta de forma on line a obra de um autor 
tendo como referencia o cronograma do Curso. A ideia é ressaltar dados históricos, 
biográficos e principais conceitos para o entendimento da obra do referido autor. Essas 
apresentações serão gravadas e ficarão disponíveis na plataforma Teams .
. 
Todas as quartas feiras – cumprindo as exigências de aulas Assíncronas – o(a)  
estudante deve aproveitar o horário da aula para fazer o fichamento do autor que foi 
apresentado pela professora na segunda feira anterior. Ou seja, o aluno irá fazer o 
fichamento DEPOIS da exposição feita  on line pela professora sobre o referido autor. 
O fichamento deverá ser entregue até a próxima segunda feira subsequente até o meio 
dia. 
Os fichamentos deverão ser enviados através da Plataforma Teams, (“Tarefas”) que será 
operacionalizado pela monitoria do curso. Os textos deverão ser redigidos conforme as 
regras da ABNT, fonte Times New Roman 12, formato doc ou docx. 

SOBRE OS FICHAMENTOS
Os fichamentos devem constar apenas dois itens:
Ideia Central do Capítulo Selecionado
Conclusões 
O fichamento de cada capítulo selecionado deve ter a seguinte formatação: dois 
parágrafos totalizando, no mínimo, 80 palavras; e, no máximo, 200 palavras. 

Exemplo de Fichamento:
Nome do aluno, matrícula, turma (C ou D)
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da 
Desigualdade entre os Homens. São Paulo: Martins Fontes, 1993
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Ideia Central do capítulo selecionado 
Jean-Jacques Rousseau descreve o homem natural como um ser solitário, possuidor de 
um instinto de autopreservação, dotado de sentimento de compaixão por outros de sua 
espécie e possuindo a razão apenas potencialmente. O sentimento de comiseração pode 
ser visto também como instinto ou um mecanismo de autopreservação da espécie. (49 
palavras) 

Conclusão do capítulo selecionado

Para Rousseau o homem natural vive o presente e apesar de não possuir habilidades 
específicas poderá aprendê-las. É considerado inocente não possuindo noções do bem e 
do mal e possui duas características que o distingue dos outros animais: a liberdade e a 
perfectibilidade. A perfectibilidade é um neologismo criado por Rousseau para exprimir 
a capacidade que o homem possui de aperfeiçoar-se. (61 palavras)

Total: 110 palavras

SOBRE AS CITAÇÕES
Os fichamentos podem ser embasados a partir de citações diretas ou de citações 
indiretas. 

Citação Direta:
Quando se transcreve textualmente parte da obra do autor consultado. O texto deverá vir 
entre aspas duplas. Além do autor e data também deverá ser indicada a página da 
consulta.

Citação Direta Curta: com até 3 linhas, fazendo parte do texto. 
Exemplo:

Rousseau (1993, p.181) afirma que “O primeiro sentimento do homem foi o de sua 
existência, seu primeiro cuidado, o de sua conservação”.

Ou 

Podemos considerar então que “O primeiro sentimento do homem foi o de sua 
existência, seu primeiro cuidado, o de sua conservação” (Rousseau, 1993, p.181). 

Citação Direta longa: quando se compõe de mais de 3 linhas. É escrita com fonte 
menor do que o texto, sem aspas, em espaçamento simples entre linhas e deverá estar 
em um “bloco” separado do corpo do texto por espaço duplo e com recuo de  
aproximadamente 4 cm da margem esquerda. 
Exemplo:
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Sobre a questão da origem das desigualdades sociais, Rousseau afirma que:

O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Isto é meu e encontrou pessoas 
simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos 
crimes, guerras, assassínios, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano 
aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse agitado aos seus semelhantes: 
“Evitai ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a 
terra não é de ninguém!” (ROUSSEAU, 1993, p.181)

AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados através dos fichamentos elaborados ao longo do curso. 
Cada fichamento valerá até 10 pontos. 
A Menção Final será feita através da média aritmética das notas obtidas nos 
fichamentos. 
Total de fichamentos: 15 

FREQUENCIA
Em caráter excepcional, nesse semestre, a frequência dos alunos será mensurada através 
da participação dos estudantes na pesquisa realizada por meio dos fichamentos.  Esse 
formato permite que alunos com dificuldade de acesso a computadores ou internet não 
sejam prejudicados. A nossa meta é a inclusão de todos os estudantes em todos os 
cursos ofertados pela Universidade de Brasília. 

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS 
Qualquer dificuldade em relação ao acompanhamento do curso os(as) alunos(as) 
poderão ser recebidos pela professora, todas as quartas feiras, no horário do Curso, de 
forma virtual através de agendamento prévio no seguinte e-mail: 
teoriapolitica.unb@gmail.com

mailto:teoriapolitica.unb@gmail.com

