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Data de aprovação na assembleia departamental: /12/2020  
Ementa: A formação do Estado e do discurso político moderno. Compreender os âmbitos do poder: 

conhecimento, subjetividade e cultura.  

Conteúdo programático:  
I – Conceito de política 

II – Teoria contratualista clássica: Hobbes, Locke e Rousseau 

III – Pensamento liberal e crítico contemporâneo até 1945: Marx, Stuart Mill e Weber 

IV – Teoria política pós-1945 e no começo do século XXI 

A) Foucault e Derrida: definições da linguagem política 

B) Simone de Beauvoir, Judith Butler e Françoise Vergès: feminismos e direitos de minorias  

C) Bernard Manin, Michael Hardt e Antonio Negri, e Frédéric Gros: a democracia no começo do 

século XXI 
Objetivos: Discutir a política como construção do espaço em comum e examinar a formação do Estado 

e do discurso político moderno, bem como os processos de redefinição dos parâmetros clássicos após 

os traumas da experiência concentracionária. 

Metodologia: 

•aula expositiva e dialogada; 

•leitura de texto;   

•vídeos;  

•podcast; 
Atividades avaliativas:  
A avaliação será realizada através duas atividades escritas individuais no formato mais tradicional de 

perguntas a serem respondidas, tomando como base a leitura dos textos dos autores sugeridos. Produção 

de um texto de natureza ensaístico curto e que busque analisar aspectos das trajetórias pessoais, matérias 

de jornais ou outros materias a serem definidos posteriormente, tomando como base teórica um ou mais 

pensadores estudos. 

Cronograma: a ser apresentado aos alunos no primeiro dia de aula 

Bibliografia básica:  

ARENDT, Hannah. A promessa da política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

CAMUS, Albert. O homem revoltado. Rio de Janeiro: Record, 2017. 

STRAUSS, Leo. História da filosofia política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013. 

 

Bibliografia complementar:  

BUTLER, Judith. Corpos que importam: os limites discursivos do ‘sexo’. São Paulo: n-1 

edições, 2019. 



FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1986. 

GOFFMAN, E. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1995. 
GROS, Frédéric. Pensar, desobedecer. Desobedecer. São Paulo: Ubu, 2018. 
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão: guerra e democracia na era do Império. Rio de Janeiro: 
Record, 2012. 
MANIN, Bernard. A democracia do público reconsiderada. Novos estudos CEBRAP, n.9, p.115-127, 
nov 2013. 

WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1970. 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


