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Tema: A Filosofia Política de John Rawls – uma introdução à Teoria da Justiça e 

Liberalismo político

Objetivos do Curso 

A influência da obra de John Rawls na teoria e filosofia política é incontestável.

Rawls  representa  a  transição  para  um  novo  paradigma  e  a  priori histórico,

fornecendo novas categorias (ou categorias revistas) que nos permitem pensar a

justiça, o direito, o papel das instituições, o papel do contrato social e sobretudo a

nossa herança liberal. Com efeito, não conseguimos hoje dialogar com a nossa

própria tradição e origem sem fazer o movimento em direção a Rawls, seja por

sintonia ou desacordo. 

O objetivo deste curso é permitir um primeiro contato com a obra de Rawls e

através deste, convidar cada aluno a ‘suspender’ as suas posições e usar Rawls em

dois  sentidos:  por  um lado,  para  interpretar  o  texto pelo texto,  sem recurso a

comentaristas;  por  outro lado,  para confrontar as grandes questões da filosofia

política e treinar um posicionamento crítico acerca delas. 

Durante  este  curso  abordaremos  cuidadosamente Uma  Teoria  da  Justiça,

Liberalismo Político e pontualmente outros textos . 

Método



O método do curso consiste na leitura em sala de aula dos textos selecionados com

momento de discussão e debate; apresentações orais pelos alunos sobre temas a

definir no início do semestre. 

Avaliação

1. Apresentação oral sobre um tema ou questão específicos. (20% da nota) 2. 3 comentários escritos, feitos na aula. (60% da nota – 20% cada)3. Participação nas aulas (20% da nota)

Frequência

Os alunos podem faltar até 4 aulas. (25% da carga horária da disciplina)

Bibliografia

Rawls, John, Uma Teoria da Justiça

__________, Liberalismo Político

__________, Lei dos Povos

Outros artigos de Rawls a definir no início do semestre. 


