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Período: 1º bimestre de 2014 

Horário: terças-feiras, das 13h45 às 17h30 

Datas dos encontros: 11, 18 e 25 de março; 1º, 8, 15 e 22 de abril. 

 

Estrutura: O curso é formado por sete sessões. A primeira reunião será de apresentação dos 

temas, dos objetivos do curso e da forma de avaliação, além de exposição sobre as teorias do 

Estado e as teorias da justiça. Serão cinco reuniões de apresentação de seminários pelos 

alunos, individualmente ou em grupo. Nos seminários, cada aluno deverá apresentar ao menos 

um tema. Os responsáveis pela apresentação dos temas devem elaborar um texto para 

permitir o acompanhamento do seminário, de até cinco páginas, e disponibilizá-los para os 

colegas no dia da exposição. A apresentação dos temas deverá durar entre 45 e 75 minutos. 

Todos os alunos e não apenas os responsáveis pela apresentação devem ler todos os textos 

indicados, pois deverão apresentar questões sobre o tema que evidenciem a leitura e a 

compreensão dos textos. O texto em destaque é de leitura obrigatória. Na última sessão, 

todos deverão apresentar um projeto de texto para publicação como artigo científico ou que 

irá servir como parte da sua dissertação, a partir dos autores trabalhados durante o curso. A 

partir da apresentação e discussão desse projeto, na última reunião, os alunos terão sete 

semanas para desenvolver o texto, que deverá seguir as normas técnicas da instituição e 

contar com no mínimo 15 e no máximo 20 páginas (entrega, impreterivelmente, até o dia 10 

de junho de 2014). A avaliação e a nota serão compostas pela apresentação dos seminários 

(35%), pela participação nos debates (30%) e pelo texto apresentado depois do curso (35%). 

 

Calendário e textos  

 

Primeiro encontro – 11 de março 

Apresentação dos temas, dos objetivos do curso e distribuição dos seminários entre os 

mestrandos. Aula expositiva sobre as teorias do Estado e as teorias da justiça. 
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Segundo encontro – A gramática do Estado – 18 de março 

COSTA, Pietro. O Estado de Direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; ZOLO, 

Danilo (Orgs). O Estado de Direito: História, teoria, crítica. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

p. 95-198. 

GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, p. 3 a 102. 

WEBER, Max. Economia e sociedade. (Os tipos de dominação), p. 139-161. 

WEBER, Max. A política como vocação. 

 

Terceiro encontro – A justificação contratualista ao poder do Estado – 25 de março 

HOBBES, Thomas. O Leviatã, itens 13 a 22. 

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil, capítulos 1 a 13. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social, Livro I, 5 a 9 e Livro II. 

 

Quarto encontro  – Os liberais e as críticas marxistas – 1º de abril 

HUME, David. Ensaios políticos. (capítulos III a VI). 

OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado. (capítulo 8 - A democracia contra o Estado do bem-

estar?) 

MARX, Karl. A ideologia alemã, introdução. 

MILL, John Stuart. Sobre a liberdade, introdução, capítulos 3 e 4. 

NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e utopia. (Parte I). 

 

Quinto encontro  – Os “neo-contratualistas” – 8 de abril 

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. (Parte I). 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. (Capítulos 2, 3, 9 e apêndice). 

 

Sexto encontro – As anti-teses neo-modernas e pós-modernas – 15 de abril 

AGAMBEM, Giorgio. Estado de exceção, capítulos 1 e 2. 

BAUMAN, Zygmunt. Em busca da política, capítulo 2 e digressões. 

FOUCAULT, Michel. Segurança, território e população, aulas de 11 de janeiro, 1º de fevereiro, 

8 de fevereiro e 22 de março. 

 

Último encontro – 22 de abril 

Apresentação e discussão dos sumários. 


