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PROGRAMA
Objetivos gerais da disciplina
1- Despertar nos alunos o sentido da reflexão filosófica como determinante essencial da
área jurídica.
2- Criticar filosoficamente o fenômeno jurídico.
3- Fornecer aos alunos uma cosmovisão sobre correntes filosóficas para interpretadas e
refletidas.
4- Conscientizar os alunos, de que apesar de convivermos à partir das contradições de uma
sociedade em que se apregoa o bem e pratica-se o mal, a ética ainda não perdeu sua
força como um caminho para a reabilitação da sociedade corrompida.
Conteúdo programático
Unidade I
1.1 - Conceitos de Filosofia
1.2 - Análise dos conceitos e deferentes interpretações através da história.
1.3 - Relação da Filosofia com o Direito e a Política.
1.4 - Seminários sobre esta unidade através de textos sugeridos pelo professor.
Unidade II
A Filosofia e a Ética
2.1 - Definição de Ética
2.2 - Éticas e Filosofia. Suas relações com as outras ciências.
2.3 - Objeto da Ética.
2.4 - A Moral e o Direito.
2.5 - Seminários dobre esta unidade com filmes sugeridos pelo professor.

Unidade III
A Filosofia de Thomas Hobbes e sua importância para área jurídica.
3.1- Vida e Obras do autor
3.2- Duas idéias centrais De Live (Elementos Filosóficos a Respeito do Cidadão)
3.3- Análise sobre a questão da Liberdade
3.4- Análise sobre a questão do Poder
3.5- Esta unidade será concluída com a leitura da obra "De Live", de Thomas Hobbes
Unidade IV
A Filosofia de Jean-Jacques Rousseau e sua importância para área jurídica
4.1- Análise da obra o "Contrato Social"
4.2- Os aspectos jurídicos e a garantia dos direitos do cidadão através do projeto
rousseauniano
4.3- O sentido do direito na teoria rousseauniana
4.4- Esta unidade será concluída com a distribuição de capítulos referentes ao Contrato
Social, que serão discutidos em seminários.
Unidade V
Trabalhos conclusivos da disciplina, onde os alunos realizarão uma pesquisa de temas
ligados a área jurídica, em pequenos grupos de seis alunos. Os temas são livres e
estabelecidos através de consenso durante as aulas e com antecedência
Obs.: Normas para a realização de respectivo trabalho:
1- Seguir orientação metodológicas fundamentais, tais como:
a- Fidelidade aos pensamentos dos autores pesquisados.
b- Apontar as referências bibliográficas consultadas no final do trabalho.
c- Na pesquisa deverão constar: a introdução, o desenvolvimento ou corpo do trabalho
do qual fazem parte os diversos capítulos do trabalho e a conclusão.
d- Trabalho datilografado em duas vias.
e- O trabalho deverá ter no mínimo 25 páginas.
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