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I - OBJETIVOS 

     Oferecer aos estudantes a possibilidade de uma análise rigorosa do 

Contrato Social de Rousseau, cotejando-o com o Manuscrito de Genebra e 

com o Discurso sobre a origem da desigualdade. Em seguida, indicar, no texto 

de Rousseau, sua influência  de Samuel von Pufendorf, sobretudo na 

elaboração do conceito de Estado como pessoa moral composta. Para isso, 

será necessário retomar também a mesma questão em Hobbes, tal como está 

esboçada no Leviatã e em Do Cidadão. O curso pretende analisar, sobretudo, 

os conceitos de liberdade natural e liberdade civil, interesse individual e 

interesse coletivo, vontade particular e vontade geral, direito natural e direito 

civil, pessoa moral, representante, soberano, governo, legislador, não só em 

Rousseau, mas também em Pufendorf e Hobbes, pelo menos. Em Rousseau, 

o enfoque da análise estará voltado para o aspecto jurídico desses conceitos. 

 

II - CONTEÚDO 

 

1. O homem na sua independência do estado de natureza. 

   a) A liberdade  natural e as forças do homem natural. 

   b) As forças da natureza.  

   c) As paixões do homem natural. 

   d) As faculdades do homem natural. 
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2. As primeiras relações de sociabilidade. 

   a) A época de ouro da humanidade. 

   b) Estado de natureza e estado de guerra. 

   c) A posse e a propriedade. 

   d) O pacto social proposto pelo rico. 

       

3. Os Princípios do direito político. 

   a) O pacto social no Contrato Social. 

   b) As condições de legitimidade do estado civil. 

   c) O estado pensado como um ser moral. 

   d) O cidadão e o soberano. 

 

4. Conflito entre liberdade natural e liberdade civil. 

   a) Liberdade e obediência. 

   b) A vontade geral e a vontade particular. 

   c) A pessoa moral do governo. 

   d) A pessoa moral do Estado. 

 

5. Rousseau e a tradição jusnaturalista. 

   a) Rousseau leitor de Pufendorf. 

   b) A teoria do duplo contrato em Pufendorf. 

   c) A tentativa de ultrapassagem do jusnaturalismo 

   d) O escritor político e o legislador. 

 

III - MÉTODOS UTILIZADOS  

 

      Aulas expositivas e seminários de análise de texto. 

 

IV - ATIVIDADES DISCENTES 
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     a) Seminários (um  ou  mais,  dependendo  do  número de alunos na 

        classe)  de  análise  pontual  de texto. Essa análise de texto 

        deverá ser entregue por escrito no dia do seminário. 

     b) Uma dissertação a ser entregue na 2a semana de novembro de 1995.  

     c) Entrevista individual sobre  a dissertação na última semana de 

        aula. 

 

V - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

    Serão computados os seminários, a dissertação e a entrevista para a média 

final. 

    ÉPOCA E CRITÉRIOS DE RECUPERAÇÃO: Os estudantes que tiverem direito à 

recuperação deverão passar por todas as etapas de trabalho dos alunos que 

frequentaram regularmente o curso. Deverão entregar na última semana de 

fevereiro de 1996  um trabalho escrito de análise de um texto e uma 

dissertação temática. E serão chamados, na semana seguinte, para uma 

entrevista. 
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