
 

 

Teoria Política I (3 créditos) 

Prof. Pedro Castelo Branco  

Horário: Terça‐ feira, das 09 às 12 horas 

Consultas: A combinar com o professor 

______________________________________________________________________ 

Ementa: A disciplina tem por propósito discutir questões fundamentais da teoria política desde a 

Antiguidade Clássica até o período imediatamente anterior às Revoluções do século XVIII. A 

apresentação de autores exemplares visa estimular a reflexão sobre alguns temas centrais da teoria 

política como a invenção da cidade, a criação da política como saber teórico-prático, concepções da 

natureza humana, a teoria das formas de governo, o jusnaturalismo, a cristianização da política, a 

secularização, o problema da soberania, o contrato social, a formação do Estado, a soberania do povo, a 

filosofia da história, a noção de representação, dentre outros. A finalidade é fornecer instrumentos 

teórico-conceituais voltados à compreensão de temas constitutivos da ciência política como um campo 

de reflexão específico concernente aos problemas da criação, legitimidade e institucionalização do 

poder. 

 

Aula 1: introdução: teoria e política, antigo e modernos  

Parte I – A invenção grega da cidade e da política. 

Aula 2: Platão: A república e as leis como fundação da política  

PLATÃO (2005). A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Livros V, VII e VIII.  

Aula 3 e 4: Aristóteles: antropologia, ética e justiça  

 
 ARISTÓTELES. “Ética à Nicômaco”. Trad. Leonel Vallandro e Gerd Borheim, Abril Cultural, 1973. 
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ARISTÓTELES (1985). Política. Brasília, Ed. UnB. Livros I, III e IV.  

. 

Aula 5: Santo Agostinho: As duas cidades, cristianismo e política   

SANTO AGOSTINHO (2013). A Cidade de Deus (2 volumes). São Paulo: Vozes. 

Aulas 6 e 7: Maquiavel 

MAQUIAVEL, Nicolau (2007). Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio. São Paulo: Martins 

Fontes.  

_________. (2010). O Príncipe. São Paulo: Martins Fontes.  

Parte II – As teorias da soberania, do estado de natureza e do contrato. 

Aula 8: Thomas Hobbes: antropologia, soberania e o Estado  

HOBBES, Thomas (1983). Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil 

(Coleção os Pensadores). São Paulo: Abril Cultural. 

Aula 9 : John Locke 

LOCKE, John (2005). Dois tratados sobre o governo. São Paulo, Martins Fontes (“Segundo Tratado 

sobre o governo civil”). 

Aulas 10 e 11: Jean-Jacques Rousseau  

ROUSSEAU, Jean-Jacques (1983).  Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens (Coleção os Pensadores). São Paulo: Abril Cultural. 
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ROUSSEAU, Jean-Jacques (1983). O contrato social (Coleção os Pensadores).  São Paulo: Abril 

Cultural. 

Parte III – Iluminismos e política. 

Aula 12: Montesquieu  

MONTESQUIEU. (1973), Do espírito das leis (Coleção os pensadores). São Paulo, Abril Cultural.  

Aula 13: David Hume 

HUME, David (1983). Ensaios morais, políticos e literários (Coleção os Pensadores). São Paulo: Abril 

Cultural. (“Da origem do governo”; “Do contrato original”; “Dos primeiros princípios do governo”; 

“Que a política pode ser transformada em uma ciência”). 

Aulas 14 e 15: Immanuel Kant  

KANT, Immanuel. “Resposta à pergunta: que é ‘Esclarecimento’ (Aufklätrung)?”, in Textos Seletos, Petrópolis, 

Vozes, 2ª. ed., pp. 100-117, 1983. 

KANT, Immanuel. “A Paz Perpétua”, in A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. Lisboa, Edições 70, pp. 19-109. 

 

Obs: A seleção de trechos e capítulos, quando necessária, será indicada ao longo do curso. 

 

 

 


