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RAZÃO, CIÊNCIA E POLÍTICA NA FILOSOFIA DE THOMAS HO BBES 
 
PROGRAMA  
 

O curso examinará as articulações entre o projeto científico e o projeto político 
desenvolvidos pelo filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679), procurando 
mostrar o papel fundacional que ele desempenhou na constituição do pensamento 
filosófico da Modernidade. Também se realizará uma contextualização histórica das 
concepções hobbesianas, explorando-se o contraste com as posições da Antigüidade 
(especialmente de Aristóteles) e examinando suas críticas e desdobramentos na 
filosofia do século 18 (especialmente em Locke e Rousseau).  

O texto-base do curso será o Leviathan (1651), na edição de Richard Tuck, 
Cambridge University Press, 1996 (revised student edition). A edição de C. B. 
Macpherson (Penguin Books, 1968) também pode ser utilizada. Os estudantes que 
preferirem a leitura em português poderão acompanhar o curso pela tradução 
brasileira na coleção “Os Pensadores”. Há também uma excelente tradução francesa 
por François Tricaud (Paris: Sirey, 1979). Em qualquer dos casos, é indispensável 
que os estudantes tenham o texto em mãos durante as aulas  

Paralelamente à leitura do texto de Hobbes serão realizados seminários sobre 
alguns autores relevantes para a contextualização histórica acima mencionada 
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Os comentários ao texto-base estarão em princípio a cargo do professor, mas as 
seguintes leituras auxiliares serão de utilidade:  
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MACPHERSON, C. B. Introduction. In: HOBBES, Th. Leviathan, or The Matter, 

Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil. Editado por 
C.  B. Macpherson. Harmondsworth: Penguin Books, 1968.  

SKINNER, Q. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge 
University Press, 1996 (Há tradução brasileira)  

STRAUSS, L. The Political Philosophy of Hobbes. Chicago: University of Chicago, 
1963.  

LEBRUN, G. O que é poder. São Paulo: Brasiliense, 1981 (Primeiros Passos, 24). 
 
Informações atualizadas estarão disponíveis na página do curso em 
http://www.unicamp.br/~jmarques/cursos/hg-101 
 
 


