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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 
HG 913A Tópicos Especiais de Ética  
 
PRÉ-REQUISITOS 

AA420 HG303/ AA200 AA420 

 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 
TEORIA  04 PRÁTICA 00 LABORATÓRIO 00 ORIENTAÇÃO 02 ESTUDO 04 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA:  00 HORAS AULA EM SALA 04 

 

CRÉDITOS:  
06  

 
HORÁRIO : 

4a.f  - 08h às 12h 
 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
Roberto Romano da Silva romanor@uol.com.br 

 
 
PED:  I ( X )  ou   II (     ) 

  

 
PAD 

  

 
 
EMENTA 
O curso se propõe desenvolver tópicos em ética, a partir de textos clássicos pertinentes, de 
acordo com as pesquisas em andamento no departamento de Filosofia. 
 
 
PROGRAMA 
O curso consistirá numa inspeção ampla da Ética  spinozana, tendo em vista captar as bases 

de sua política. Serão examinados  os seguintes escritos :  Ética,  Tratado Teológico-

Político,  Tratado Político e boa parte da Correspondência. O fio condutor do trabalho será 

esta pergunta: se existe alguma tese democrática em Spinoza, cairia ela na crítica feita por 



Hobbes ao referido regime? Quais  marcas são mais determinadas, quando se analisa o 

Estado no pensador da Ética? Assim, ao estudo do problema citado em Spinoza, serão lidos 

e debatidos os textos de Hobbes e de outros teóricos do Estado no século XVII.  

 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

O curso será exposto pelo professor, em aulas definidas. Serão lidos e analisados os 

temas da paixão (sobretudo das que surgem na ordem política) na Ética e nos 

demais livros.  Conceitos como o de Razão de Estado serão expostos, tendo em 

vista os vínculos entre Spinoza e o pensamento político anterior a ele.  

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA  

Os livros dos comentadores serão indicados no final de cada aula expositiva pelo 
professor. Quanto aos textos de Spinoza, graças à Internet é possível encontra-los em 
latim, inglês, francês, espanhol, com traduções e comentários acadêmicos rigorosos.  
1) Spinoza, texts and translations : http://bdsweb.tripod.com/ 
2) EpistemeLinks Spinoza : 

http://www.epistemelinks.com/Main/TextName.aspx?PhilCode=Spin 
3) Hyper –Spinoza : http://hyperspinoza.caute.lautre.net/ 
4) Gallica, Tratactus theologico-politicus : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k943687 
5) Foglio Spinozi@no : http://www.fogliospinoziano.it/ 
 

 
 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A cada nova etapa vencida, será feita uma prova escrita sobre o seu conteúdo. 

Não haverá seminários de  estudos, visto que após cada aula expositiva os alunos 

apresentarão a sua leitura do tema em pauta. No final do semestre, todos os estudantes 

apresentarão um texto escrito, discutindo exatamente o fio condutor do curso, ou seja, a 

suposta ou efetiva tese democrática em Spinoza. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

Quartas feiras, das 14 às 18 hoas.  

 
 


