
HZ 242 A - PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO (diurno)
Prof. Dr. Ricardo Frota A. Maranhão

I. Objetivo da disciplina:

Através da leitura de textos de autores que estão na origem e contribuíram significativamente
para a constituição do pensamento político moderno, buscar-se-á elucidar e discutir conceitos (e
problemáticas)  relevantes da Teoria  Política  -  a  especificídade da política,  o  poder  político,
Estado/sociedade civíl/sociedade política, as formas de regime legitimidade,rebelião/revolução
etc. I

II. Temas e autores:

1. MAQUIAVEL - O Príncipe.

O  tempo  de  Maquiavel.   A  autonomia  e  a  especificidade  da  política.  o  método  e  a
possibilidade da Ciência Política.  Ética  & Política:  uma nova moralidade ? Os conflitos  das
interpretações sobre o maquíavelismo;

2. HOBBES - Leviatã.

As origens e os fundamentos do poder político.  Estado de natureza, pacto e sociedade civil.
Leis naturais e leis civis.  A Soberania irrevogável e absoluta.  Os direitos do súdito.

3. LOCKE - segundo Tratado sobre o Governo.

O Estado de natureza, estado de guerra e estado civil.  A natureza e os objetivos do governo
civil. o pacto social e o direito de rebelião.  O individualismo liberal e as origens das categorias
da economia burguesa;

4. ROUSSEAU.  O Contrato Social e o discurso sobre as origens da desigualdade.

O Estado de natureza.  A origem da propriedade e do estado civil. As características e os
limites do poder Soberano.  Legitimidade, igualdade e liberdade.  As formas de governo e a
questão da democracia. A questão do feldalismo e as origens dos socialismo.

III. - METODOLOGIA.

O curso se concentrará na leitura e discussão dos livros acima mencionados. Sob orientação
do professor, serão analisadas as partes das obras onde os temas escolhidos se encontram
formulados.  As  aulas  pressupõem  a  leitura  (obrigatória)  dos  textos;  eventualmente,  os
estudantes poderão ser  incumbidos de apresentação oral  de alguns textos programados no
curso.



IV. AVALIAÇÃO

No final de cada unidade, será realizada uma prova escrita.

V. Bibliografia

Além dos livros mencionados no item II, são indicadas as seguintes leituras complementares:

A) OBRAS GERAIS:
SABINE,G. História da teoria política. FCE
QUIRINO, C. C. & SOUZA S, M. Teresa (org.) -  O pensamento político clássico. T.A. Queiroz
Ed. 1980.
WEFFORT, F. (org.) - Os clássicos da política Ed. Ática.
BOBBIO, N. (org.) Dicionário de Política. UnB.
CASSIRER, E. - O mito do Estado (caps. 10 a 12 sobre a obra de Maquiavel)
LARIVAILLE, P. A Itália no tempo de Maquiavel Cia. das Letras, 1988.
MACPHERSON, C. B. - A teoria política do individualismo possessivo. De Hobbe Locke. Paz e

Terra .
STAROBINSKI, J.- J.J. Rousseau: a transferência e o obstáculo. Cia das Letras, 1991.


