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Anexo II – Resolução n º 133/2003-CEPE 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO: II SEMESTRE/2017  
Programa: PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - PPGFil 
Área de Concentração: Filosofia Moderna e Contemporânea 
(X) Mestrado (X) Doutorado 
Centro: CCHS 
Campus: Toledo  

 
DISCIPLINA 

Código Nome 
 

Carga Horária 

AT1 AP2 Total 

-- 
 

TÓPICOS ESPECIAIS DE ÉTICA E 
FILOSOFIA POLÍTICA I  

 

30 -- 30 

 (1 Aula Teórica;2 Aula Prática) 
 

EMENTA 
Estudo crítico de tópico, circunscrito a um autor, relevante à compreensão de conceitos 
fundamentais desenvolvidos pela Ética e pela Filosofia Política moderna e/ou 
contemporânea.  

 

 
OBJETIVOS 

Objetivo geral desta disciplina é estudar criticamente os tópicos eleitos como conteúdo 
programático da disciplina nos Tratados do Governo Civil de John Locke  
Objetivos específicos desta disciplina é: 
- apresentar um perfil filosófico do Autor;  
- analisar o seu jusnaturalismo em Locke; 
- apresentar os conceitos de liberdade e igualdade; 
- estudar a relação entre o princípio da legítima defesa do indivíduo e sua 
sociabilidade; 
- pesquisar na obra proposta o direito e o poder naturais de governar; 
- conhecer a lei fundamental da natureza no pensamento político de Locke; 
- apresentar o estado de natureza segundo a obra proposta; 
- analisar a sociabilidade natural do indivíduo segundo Locke; 
- conhecer o conceito lockeano de propriedade privada e suas implicações para a vida 
em sociedade; 
- pesquisar o papel do poder legislativo no estabelecimento e garantia do direito de 
propriedade; 
- apresentar o pacto social, o governo e os poderes públicos no pensamento político 
de Locke; 
- investigar a constituição da forma geral do governo e a corrupção do corpo político; 
- analisar a importância do contrato social para a constituição do governo civil. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Perfil filosófico de John Locke; 
- O jusnaturalismo lockeano; 
- Liberdade e igualdade; 
- O princípio da legítima defesa do indivíduo e sua sociabilidade; 
- O direito e o poder naturais de governar; 
- A lei fundamental da natureza; 
- O estado de natureza; 
- A sociabilidade natural do indivíduo; 
- A propriedade privada; 
- O direito de propriedade e o poder legislativo; 
- O pacto social, o governo e os poderes públicos; 
- A constituição da forma geral do governo e a corrupção do corpo político; 
- O contrato social. 
 

 
ATIVIDADES PRÁTICAS – GRUPOS DE .........ALUNOS 

NÃO HAVERÁ 
 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas para apresentação dos principais tópicos do programa; abrindo a discussão 
e análise crítica dos textos básicos para cada tema; viabilizando a participação dos discentes 
através de seminários e grupos de trabalho, em sala. 
Obs.: as aulas estão previstas para acontecerem nos dias:  
03, 10, 17, 24 e 31 de outubro; 14, 21 e 28 de novembro de 2017.  

 
AVALIAÇÃO 

(Critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade) 
A avaliação levará em conta a competência em compreender, analisar criticamente e 
sintetizar os conteúdos apresentados e debatidos em sala de aula. 
Essas competências serão verificadas através de: 
- apresentação de seminário em classe, sobre um dos temas contemplados pela ementa; 
- produção de um trabalho escrito em formato de artigo científico sobre o mesmo tema 
apresentado no seminário, a ser entregue impreterivelmente até o dia 28/11/2017.  
As atividades avaliativas acima descritas terão peso igual (valendo de 0 a 100), sendo a nota 
final obtida pela média aritmética das notas parciais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LOCKE, John. Dois tratados do governo civil. Tradução de Miguel Morgado, Coimbra: 
Edições 70, 2006. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ARISTÓTELES. Política. Tradução portuguesa: António Campelo Amaral e Carlos de 
Carvalho Gomes, Lisboa: Veja, 1998. 
BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. 2ª edição. Tradução de Sérgio Bath; tradução 
das expressões latinas de Janete Melasso Garcia; revisão técnica de Dourimar Nunes de 
Moura). Brasília: Editora da Un. B., 1998.  
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BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia: Uma defesa das regras do jogo. Tradução 
Marco Aurélio Nogueira, 6ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
BOBBIO, Norberto. Sociedade e Estado na filosofia política moderna. Trad. Portuguesa de 
Carlos Nelson Coutinho, 4. Ed., São Paulo: Brasiliense, 1994. 
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 
Tradução portuguesa: Daniela Beccaccia Versiani, Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PAQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 11 
ed. Brasília: UNB, 1998. 
BOBBIO, Norberto; VIROLI, Maurizio. Diálogo em torno da República: os grandes temas da 
política e da cidadania. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução portuguesa: João Paulo Monteiro, Maria Beatriz Nizza 
da Silva, 3ª edição, Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da moeda, 2002. 
PAIM, Antônio. História das idéias filosóficas no Brasil. 1ª ed., 1967; 5. ed. Londrina: Ed. 
UEL, 1997. 
PLATÃO. República. Tradução portuguesa: Maria Helena da Rocha Pereira, 8ª edição, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 
 

NOME COMPLETO DO DOCENTE 
JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS DIAS 

 
Toledo-PR, 20 de junho de 2017. 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do docente responsável pela disciplina 

 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (aprovação) 

 
Ata nº          , de      /       /      

 
 

__________________________________ 
Assinatura do Coordenador do Programa 

 

 
Conselho do CCHS (homologação) 

 
Ata nº          , de      /       /      

 
__________________________________ 

Assinatura do Diretor do CCHS 

 
Recebido cópia pela Secretaria Acadêmica em:       /        /         ___________________ 
                                                                                                                  Assinatura 


