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Horário de atendimento: quintas-feiras, das 17:30 às 18:30 h, na sala do professor, com
agendamento prévio via e-mail.

Ementa:
Filosofia Política antiga. Atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão nesse tema.

Objetivos:
Apresentar os principais temas, ideias, conceitos e formas de argumentar da filosofia política
antiga, a partir da leitura e interpretação de textos clássicos (Platão e Aristóteles).

Metodologia:
- Aulas expositivas de leitura, análise e discussão de textos.
- Recomenda-se que os estudantes façam uma leitura dos textos antes de cada aula.

Conteúdo Programático:

1. O Gorgias: retórica, virtude e justiça; política como conflito de interesses versus política como
deliberação pública sobre o bem comum; 2.Platão: A República: a "ciência da justiça"; 3..
Aristóteles: A Política. A sociabilidade natural do homem; 4. A democracia dos antigos e a
democracia dos modernos. A relação entre ética e política no pensamento clássico.
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Cronograma:
1ª aula. Apresentação do plano de ensino e introdução à filosofia política antiga.
2ª aula. Górgias, de Platão: 447a – 481b.
3ª aula Górgias, de Platão: 481c – 527e.
4ª aula A República de Platão: o que é o bem viver e o que é justiça? 327a – 336a.
5ª aula A República de Platão :que bem é a justiça? 336b – 368b
6ª aula A República de Platão: a justiça na cidade e a justiça na alma – 368c – 445e.
7ª aula A República de Platão: o filósofo rei e a política radical: 449a – 474d
8ª aula. A República de Platão: metafísica e epistemologia: 475a – 537d,
9ª aula A Política de Aristóteles – Livro I
10ª aula A Política de Aristóteles – Livro II
11ª aula A Política de Aristóteles – Livro III
12ª aula A Política de Aristóteles  - Livro IV- V
13ª aula. A Política de Aristóteles – Livro VI, VII e VIII.
14ª aula. A democracia dos antigos e a democracia dos modernos.
15ª aula: discussão das atividades de PCC.
16ªaula: discussão das atividades de PCC.

PCC: Elaboração de um plano de aula detalhado sobre um dos blocos temáticos
ministrados durante a disciplina. Os planos de aula serão analisados e discutidos em
sala de aula nas duas últimas semanas do semestre.

5ª hora: As atividades da 5ª hora ficam reservadas para a leitura dos textos a serem
discutidos em sala de aula e para a elaboração dos planos de aula exigidos na atividade
de PCC.

Avaliação:
- Haverá duas atividades de avaliação, em que o(a) estudante escreverá, em cada uma, um

ensaio curto sobre uma questão formulada pelo professor. Cada atividade valerá 50% da
nota final. As atividades de avaliação serão feitas via o ambiente virtual do moodle da
disciplina, com formato, data e horários de entrega estabelecidos pelo professor.

- Haverá uma prova de recuperação para os que tiverem entre 3,0 e 5,5 como média final. A
prova de recuperação será feita oralmente, agendada individualmente com o professor. A
nota da prova de recuperação será somada à média final do curso e esta nova média, se
igual ou superior a 6,0 implica em aprovação na disciplina

Frequência:
- os estudantes precisam frequentar no mínimo 75 % das aulas, cujo frequência será
verificada durante as aulas.

Bibliografia:

ARISTÓTELES. Política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

FINLEY, Moses. Democracia antiga e moderna. Trad. Waldéia Barcellos e Sandra Bedran. Rio de
Janeiro: Graal, 1988.



JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Trad. A.M. Parreira. São Paulo: Martins
Fontes, Brasília: UnB, 1989.

PLATÃO. Górgias. São Paulo: DFEL, 1986.

PLATÃO. A república. 8. ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996.

WOLLF, Francis. Aristóteles e a política. Trad. de Thereza Christina Ferreita Stummer e Lygia
Araújo Watanabe. São Paulo: Discurso Editorial, 1999. (Clássicos &Comentadores).


