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PROGRAMA: 

 

1.Objetivos: 

 

Examinar as fronteiras lábeis entre força, poder e auctoritas. Discutir várias 

hipóteses. 1) A força é entendida como avesso do direito e do poder, mas é 

difícil distinguir, por exemplo, se a economia funciona como força ou como 

poder. 2) Em nosso tempo, a política tende a ser entendida como democrática 

– ou então ela é força e despotismo. O que inferir disso? 3) A autoridade é algo 

não concedido pela eleição, nem conquistado pela força. Como ela se confere? 

Aqui, o exemplo da avaliação do ensino por pares, no caso da pós-graduação, 

será analisado. 

 

2.Justificativa: 

 

Os conceitos tradicionais da filosofia política estão constantemente mudando 

mas, em nosso tempo, têm sido postos em xeque. Aqui pretendemos ir além 

da discussão sobre soberania e representação, que tem sido a mais freqüente, 

para introduzir as questões que definem a legitimidade do que se confere 

àquele a quem se dá uma posição social mais elevada. Essa posição mais 

elevada pode ser tomada pela força, atribuída pela eleição ou, ainda, conferida 

de uma maneira muito mais vaga, que vai entre o carisma e o respeito moral 

ou intelectual, que é o caso da auctoritas. Acessoriamente, a experiência do 
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docente na avaliação da pós-graduaçao permitirá, em alguns casos, testar a 

procedência da argumentação. 

 

3.Conteúdo: 

 

1.Força e poder. O “pretenso direito do mais forte” (Rousseau).  

2.Poder, potentia, potestas.  

3.Poder, política, democracia. Há política, hoje, que não seja democrática?  

4.Regimes autoritários, totalitários, despóticos: são políticos ou não? Deixaram 

de ser políticos?  

5.A economia é poder ou força? Há democracia na economia ou imposição?  

6.Autoridade moral e intelectual.  

7. Alcance, aplicação, êxito da força, do poder e da força: seus campos de 

atuação e os campos em que não conseguem atuar. Condições para que 

tenham êxito 

 

4.Critério de Avaliação:  

 

Trabalho, a ser apresentado no prazo regimental, discutindo de maneira 

criativa as questões suscitadas no curso. 

 

5.Bibliografia: 

 

ROUSSEAU, Do Contrato Social. 

 HOBBES, Leviatã. 

RIBEIRO, R.J. textos sobre avaliação disponíveis em www.renato.janine.pro.br. 

MAQUIAVEL, Príncipe.Outros textos que serão apresentados ao longo do curso. 
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