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PLANO DE ENSINO  

 

Nome da Disciplina: 

FIL 7030 Filosofia 

Política III 

 

Pré-requisitos: 

 

 

Equivalências: 

 

 

Semestre: 2023/1 

Curso: 307- FILOSOFIA 

 

Turma: 07307 

 

Fase: 07 

 

Tipo: 

( ) obrigatória 

 

( X ) optativa 

 

Carga Horária: 
90 h/a 

 

 

Professor: Dr. Denilson Luis Werle E-mail: denilson.werle@ufsc.br 

Horário de atendimento: quintas-feiras, das 18h:30 às 19h:30, na sala do professor, com 

agendamento prévio via e-mail. 

Ementa: 

 A partir da leitura e interpretação dos textos, apresentar as ideias centrais, os conceitos e as formas 

de argumentar dos principais filósofos políticos dos séculos XIX e XX. 

 

Objetivos: 
Apresentar e discutir as relações entre moral, direito e política nas sociedades democráticas 

contemporâneas a partir da obra Facticidade e Validade. Contribuições para uma teoria discursiva 

do direito e da democracia, publicada por Jürgen Habermas em 1992. 

 

Metodologia: 
- Aulas expositivas de leitura, análise e discussão de textos. 

- Recomenda-se que os estudantes façam uma leitura prévia dos textos a serem discutidos em cada aula. 

Conteúdo Programático:  

1. Fundamentos da filosofia como teoria crítica da sociedade. 2. A tensão entre facticidade e 

validade na teoria da ação comunicativa. 3. Teoria discursiva da moral e do direito. 4. A 

concepção de política deliberativa e sua mediação social na esfera pública e na sociedade civil. 5. 

Paradigmas do direito. 
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Cronograma:   
1ª semana. Apresentação do plano de ensino e introdução à teoria crítica de Jürgen Habermas. “Prefácio” de 

Facticidade e Validade (2021), p. 25-31 

2ª semana. Cap. I – Direito como categoria de mediação social entre facticidade e validade, p. 33-77 

3ª semana. Cap. I – Direito como categoria de mediação social entre facticidade e validade, p. 33-77. 

4ª semana. Cap. II – Concepções sociológicas do direito e concepções filosóficas da justiça, p. 79-126.  

5ª semana. Cap. II – Concepções sociológicas do direito e concepções filosóficas da justiça, p. 79-126. 

6ª semana. Cap. III – Para a reconstrução do direito (1): o sistema de direitos, p. 127-181.  

7ª semana. Cap. III – Para a reconstrução do direito (1): o sistema de direitos, p. 127-181. 

8ª semana. Cap. IV – Para a reconstrução do direito (2): os princípios do Estado de direito, p. 183-252. 

9ª semana. Cap. IV – Para a reconstrução do direito (2): os princípios do Estado de direito, p. 183-252. 

10ª semana. Cap. V – Indeterminação do direito e racionalidade da jurisprudência, p. 253-306.  

11ª semana Cap. V – Indeterminação do direito e racionalidade da jurisprudência, p. 253-306. 

12ª semana. Cap. VI – Justiça e legislação: sobre o papel e a legitimidade da jurisprudência constitucional, 

p. 307 – 367. 

13ª semana. Cap. VI – Justiça e legislação: sobre o papel e a legitimidade da jurisprudência constitucional,    

p. 307 – 367.  

14ª semana. Cap. VII – Política deliberativa: um conceito procedimental de democracia, p. 369-

419. 

15ª semana. Cap. VII – Política deliberativa: um conceito procedimental de democracia, p. 369-

419. 

16ª semana. Cap. VIII – Sobre o papel da sociedade civil e da esfera pública, p. 421-490 

17ª semana. Cap. VIII – Sobre o papel da sociedade civil e da esfera pública, p. 421-490 

18ª semana. Cap. IX – Paradigmas do direito, p. 491-562. 

 

. 

5ª hora: As atividades da 5ª hora ficam reservadas à leitura dos textos que serão discutidos em 

sala de aula. 

 

Avaliação:  
- Haverá uma atividade de avaliação, em que o(a) estudante escreverá um ensaio sobre um 

dos capítulos do livro Facticidade e Validade, com formato, data e horários de entrega 

estabelecidos pelo professor.  

 

 

 Frequência:  

- os estudantes precisam frequentar no mínimo 75 % das aulas, cujo frequência será verificada 

durante as aulas. 

 

Bibliografia: 

HABERMAS, Jürgen. Facticidade e validade. Contribuições para uma teoria discursiva do 

direito e da democracia. 2ª edição revista. Tradução e apresentação de Felipe Gonçalves Silva 

e Rúrion Melo. São Paulo: Unesp, 2021. 

* As referências bibliográficas secundárias serão apresentadas pelo professor conforme o 

andamento da disciplina. 

 


