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I – Objetivo e justificativa:  Como organizar politicamente uma sociedade marcada por processos de racionalização

social, secularização, fragmentação e desagregação do tecido social, pluralismo de formas de vida, desacoplamento e

cisão entre o mundo humano (cultura) e o mundo natural, em suma, como organizar politicamente uma sociedade cada

vez mais complexa, à beira de conflitos e crises e sempre às voltas com o problema da sua própria auto-certificação

(isto é, com a garantia da sua pretensão de autonomia)? Pois esse é o enorme desafio que a filosofia política moderna e

contemporânea enfrentou e ainda tem enfrentado. A modernidade, que em certa medida se estende até o tempo presente,

apresenta desafios e obstáculos específicos à política. Nesse cenário, qual configuração deve assumir a legitimação do

poder  e  da  autoridade  política?  Em que  deve consistir  a  ação  política  bem como a  relação  entre  governantes  e

governados  (ou  ainda,  entre  representante  e  representado)?  Como  lidar,  sobretudo,  com  esta  questão  política

fundamental, que aparece na modernidade: o problema da soberania,  ou a soberania como problema? Neste curso,

tomaremos tais desafios típicos da modernidade como ponto de partida e pano de fundo para compreender diferentes

propostas  e  modelos  particularmente  representativos  do  campo  da  filosofia  política  moderna  assim  como  suas

ressonâncias  contemporâneas.  Mais  especificamente,  abordaremos  em três  módulos  o  pensamento  de  três  figuras

maiores: Hobbes, Rousseau e Kant. O tensionamento entre ordem social e liberdade (seja coletiva ou individual, seja

positiva  ou negativa)  aparece aqui  como elemento central  destes  diversos  empreendimentos teóricos.  Ademais,  no

último módulo do curso, examinaremos, brevemente, como o cenário contemporâneo tanto lida com tais desafios –

persistentemente atuais – quanto reage criticamente às soluções propostas pelos autores modernos. Faremos isso por

meio da análise da perspectiva de mais três autores: Carl Schmitt, Hannah Arendt e Jürgen Habermas. Teremos portanto

4 módulos, cada um composto por 3 aulas expositivas (+ 3 encontros para discussão de cada aula). Com tal escolha de

recorte temático esperamos oferecer aos estudantes, ao mesmo tempo, a oportunidade de se aprofundar em autores e em

temas/conceitos efetivamente relevantes no campo da filosofia política moderna e a possibilidade de obter uma visão

mais ampla acerca do panorama contemporâneo da filosofia política. 

II - Conteúdo: 

Módulo 1:Hobbes e a fundação da filosofia política moderna: ciência, razão e soberania absoluta enquanto pessoa 
artificial (3 aulas)

Módulo 2: Rousseau e a ideia de soberania popular (3 aulas)

Módulo 3: Kant e a questão do juízo político (3 aulas)

Módulo 4: Ressonâncias contemporâneas: Schmitt, Arendt e Habermas (3 aulas)

III – Métodos utilizados: 

Aulas virtuais expositivas e animação de discussão (atividades síncronas); propostas de atividades assíncronas

IV- Atividades discentes: 



Participação nas aulas síncronas e nos fóruns de discussão assíncronos, leitura de textos e realização de atividades

assíncronas, avaliação

V- Avaliação: 

A ser definido no começo das aulas
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