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Ementa: Trata-se de um programa de formação, de caráter panorâmico, que busca tratar de 

temas fundamentais da tradição ocidental da teoria política, antes do advento das Revoluções 

Americana e Francesa. O que significa política em cada um dos períodos selecionados, como se 

elabora a sua teoria, como se articulam política, história e contexto intelectual, são alguns dos 

eixos em torno dos quais se desenvolverá o curso. Dada a impossibilidade de cobrir o conjunto 

rico e variado de autores relevantes, foram selecionados alguns dos principais textos cuja 

releitura persiste na discussão contemporânea. Promover a reflexão, sem qualquer pretensão 

a uma história das ideias políticas, haja vista o âmbito temporal dos autores escolhidos – de 

Platão a Kant. São, portanto, apenas alguns momentos relevantes da criatividade teórica: a 

invenção grega da cidade e da política; as origens da teoria política moderna, aí se incluindo o 

contratualismo do século XVII; pensadores do Iluminismo. 

 

Aulas e bibliografia mínima: 

O que se segue é uma lista mínima dos textos obrigatórios que serão lidos e discutidos 

no curso. A ela poderão ser acrescidas outras obras a serem definidas com o desenrolar 

do curso. Em se tratando de textos clássicos, há várias traduções disponíveis. Arrolam-

se as que estão em reserva.  

Platão. A república. Livro VII. Trad. Elza Moreira Marcelina. 2ª. ed., Brasília, Ed. UnB, 1996. 

Aristóteles. Política.  Trad. Mário da Gama Kury. Brasília, Ed. UnB, 1985. (Livro I, cap.1-2; 

Livro III; Livro IV, Cap.1-11). 

Maquiavel. O príncipe. Trad. Lívio Xavier. 3ª. ed., São Paulo, Abril Cultural, 1983. (Coleção Os 

Pensadores) 

Thomas Hobbes. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. 3ª. ed., 

Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo, Abril Cultural, 1983. 

(Coleção Os Pensadores). (Livro I; Livro II, caps.XVII, XVIII e XXI). 

John Locke. “Segundo tratado”: In: Dois tratados sobre o governo. Trad. Julio Fischer. São 

Paulo, Martins Fontes, 2005. 

Montesquieu. Do espírito das leis. São Paulo, Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores). 

(Livros 1º. a 3º.; Livro 4º. cap.I-V; Livro 5º.; Livro 8º.; Livro 11º.; cap.I-VII; Livro 12º. cap.I-

II; Livro 19º. cap.I-VI, XXI-XXVII). 

Jean-Jacques Rousseau. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens. 3ª. ed., Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo, Abril Cultural, 1983. (Coleção Os 

Pensadores) 

Jean-Jacques Rousseau. O contrato social. 3ª. ed., Trad. Lourdes Santos Machado. São Paulo, 

Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores). (Livros 1º. a 3º.; Livro 4º. cap.I, VIII e IX). 



David Hume. Uma investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. 

Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo, Unesp, 2004. (Uma investigação sobre os 

princípios da moral. Seções 1 a 5. “Dos princípios gerais da moral”; “Da benevolência”; “Da 

justiça”; “Da sociedade política”; “Por que a utilidade agrada”). 

David Hume. Ensaios morais, políticos e literários. 3ª. ed., Trad. Antonio Sérgio. São Paulo, 

Abril Cultural, 1983. (Coleção Os Pensadores). (“Da origem do governo”; “Do contrato 

original”; “Dos primeiros princípios do governo”; “Que a política pode ser transformada em 

uma ciência”). 

Immanuel Kant. “Resposta à pergunta: Que é ‘Esclarecimento’?”; “Sobre a discordância entre 

a moral e a política, a propósito da paz perpétua”. In: Textos seletos. Trad. Floriano de Sousa 

Fernandes. Petrópolis, Vozes, 1985. 

Immanuel Kant. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Trad. 

Rodrigo Naves e Ricardo Terra. São Paulo, Brasiliense, 1986. 

 

 


