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Universidade de Brasília 

Instituto de Ciência Política 

2º Semestre 2021 

Sexta-feira: 19h às 22h20 

Professora: Érika Laurinda Amusquivar 

 

ÉTICA E POLÍTICA 

 
 

EMENTA 

Fundamentos político-filosóficos da ética e a relação com a política. Teoria e práxis. 

Esclarecimento como caminho ético. Limites do esclarecimento. Noções de justiça. Política, ética 

e democracia. Problemas éticos do mundo contemporâneo.  

 

OBJETIVOS 

Discutir a relação entre ética e política a partir das diferentes correntes teóricas. Refletir sobre os 

possíveis limites ético-institucionais ao exercício do poder. Promover análises de conjuntura 

sobre temas contemporâneos com base nas teorias estudadas.  

 

METODOLOGIA 

O curso será dividido em aulas síncronas e assíncronas, seguindo as orientações da Resolução 

0059/2020 do Cepe/UnB.  

Nas aulas síncronas, a primeira parte da aula será destinada à exposição do conteúdo pela 

docente responsável. Na segunda parte, a palavra será aberta aos estudantes, sendo o momento 

no qual poderão fazer comentários, perguntas, observações e problematizações sobre os textos 

obrigatórios e complementares e o conteúdo exposto na primeira parte da aula, bem como 

relacioná-los com os temas escolhidos para fazer as análises de conjuntura. 

As aulas assíncronas são destinadas para que os estudantes possam aprofundar suas leituras, 

fazer perguntas e/ou comentários via chat na equipe do Teams, ou mesmo solicitar reuniões com 

a docente (em grupos) para debater sobre as principais dúvidas existentes. Estas aulas também 

poderão ser utilizadas para que os estudantes leiam entrevistas, ainda assistam filmes ou vídeos 

e/ou ouçam podcasts indicados pela docente. 

 

AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

A frequência do estudante será computada por meio das aulas síncronas e/ou por participação 

via registros de chat. 

A avaliação consistirá na análise de conjuntura feita pelos estudantes durante o semestre a 

partir de temas escolhidos pelo grupo. Cada grupo terá como objetivo apresentar a evolução de 

suas pesquisas nas aulas destinadas às discussões dos temas. 

NOTA FINAL = Apresentação trabalho parcial: 40% nota + Apresentação trabalho final (escrito 

e apresentação oral): 60% nota 

 

Formato da análise de conjuntura 

Texto final de 4 a 5 páginas (excluindo bibliografia), Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5, fomato doc. ou docx. Constar nome completo e matrícula de todos os 

integrantes do grupo. O trabalho escrito deverá ser enviado por email na data correspondente 

estabelecida no cronograma. 

Os critérios de correção contemplam 1) a articulação entre o tema escolhido pelo grupo a ser 

analisado e os textos obrigatórios (mínimo 2 textos obrigatórios); 2) a capacidade crítica da 

análise do tema escolhido. 

 

AGENDAMENTO 

O atendimento aos alunos deverá ser agendado previamente por e-mail 

(erika.amusquivar@gmail.com) 
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• Bibliografia Obrigatória 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Brasília: Ed. UnB, 1992. 

BOBBIO, Norberto. Ética e política. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 25, 1992. 

FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, política Vol V. Rio de Janeiro: Forense Universitária 

2004. 

HABERMAS, Jürgen. Para o uso pragmático, ético e moral da razão prática. Estudos 

Avançados, 1989, v. 3, n. 7  

KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é esclarecimento? Textos seletos. Petrópolis: 

Vozes, 1985. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

RAWLS, John; O Liberalismo político. Editora Ática, 1993.  

WEBER, Max. A política como vocação. Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 

2011. 

• Bibliografia Complementar 

ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Elementos do antissemitismo: limites do 

esclarecimento. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

ARENDT, Hannah. Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

DINIZ, Eli. Ética e política. Revista de economia contemporânea, v. 3, n. 1, 1999. 

LAFER, Celso. Desafios: ética e política. São Paulo: Siciliano, 1995 

CRONOGRAMA ÉTICA E POLÍTICA  
JANEIRO 

21/01 1 [Aula síncrona] Apresentação do programa. Discussão da metodologia e das 
avaliações 

28/02 2 [Aula síncrona] BOBBIO, Norberto. Ética e política. Lua Nova: Revista de 

Cultura e Política, n. 25, p. 131- 140, 1992. 

FEVEREIRO 

04/02 3 [Aula síncrona] ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Brasília: Ed. UnB, 1992. 
Livros I e VI. 

11/02 4 [Aula síncrona] MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010. Caps. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,14,15,16,17,18,21 e 22 

18/02 5 [Aula síncrona] KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: Que é 
esclarecimento? Textos seletos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1985. 

25/02  [Aula síncrona] WEBER, Max. A política como vocação. Ciência e Política: 
duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2011. 

MARÇO 

04/03 7 [Aula assíncrona] Discussão parcial dos temas para trabalho 

11/03 8 [Aula síncrona] ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: 
Perspectiva, 2011. Cap. “Que é liberdade?” 

18/03 9 [Aula síncrona] HABERMAS, Jürgen. Para o uso pragmático, ético e moral 
da razão prática. Estudos Avançados [online]. 1989, v. 3, n. 7 Disponível 
em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40141989000300002> 

25/03 10 [Aula síncrona] RAWLS, John; O Liberalismo político. Editora Ática, 1993. 
Introdução e Conferência II (pp. 21-38 e 91-133)  

ABRIL 

01/04 11  [Aula síncrona] FOUCAULT, Michel. Ética, sexualidade, política. Vol. V. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária 2004.  
Política e ética : uma entrevista (pp. 218-224) 
A ética do cuidado de si como prática da liberdade (pp. 264-287) 

08/04 12 [Aula assíncrona] Orientação e Acompanhamento dos trabalhos e 
esclarecimento de dúvidas. 

15/04 13 Feriado. Não haverá aula 

22/04 14 [Aula síncrona] Apresentação dos trabalhos e debate 

29/04 15 [Aula síncrona] Conclusão da disciplina 

MAIO 

14/05  Prazo final para divulgação das menções finais 

 


