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Universidade Federal do Espírito Santo Campus: Goiabeiras 

Curso: Filosofia 

Departamento Responsável: Filosofia 

Data de Aprovação (Art. nº 91):  12 de maio de 2021 

Docente responsável: Ricardo Corrêa de Araujo 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770060A3 

Disciplina: Seminário de Filosofia Contemporânea II Código: FIL- 06404 

Pré-requisito: nenhum Carga Horária Semestral: 60h 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 horas    

Ementa: Estudo sequencial de uma obra ou assunto importante da Filosofia 
contemporânea. 

 

Objetivos Específicos   

1. Conhecer a teoria da justiça de John Rawls, a justiça como equidade, situando seu lugar 
na Filosofia política contemporânea;  

2. compreender as transformações sofridas pela justiça como equidade entre as obras “Uma 
teoria da Justiça” e “O liberalismo político”; 

3. analisar as ideias fundamentais do livro “O liberalismo político”. 

 

Conteúdo Programático   

1. As teorias da justiça e a Filosofia política contemporânea; 
2. a justiça como equidade; 
3. o liberalismo político. 

 

Metodologia –   

Leitura comentada das “conferências II e IV” do livro “O liberalismo político”, de John Rawls. 
Exposição e debate de textos indicados na bibliografia. Conforme a Res. 30/2020/CEPE, 50% 
das aulas serão ministradas de forma síncrona, em ambiente virtual de aprendizagem, no 
horário das 18h30min às 20h30min do dia previsto na oferta. Os 50% restantes serão 
realizados de forma assíncrona, através de estudo dirigido, com a leitura e fichamento de 
textos indicados. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem –   
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   A aprendizagem será mensurada pela média aritmética de duas notas, valendo de 0 a 10  
pontos cada uma, respectivamente compostas pela pontuação de dois fichamentos realizados 
de forma assíncrona. 

 

Bibliografia básica (todos os textos serão disponibilizados através do “portal do professor”)  

- RAWLS, John. Justiça como equidade: uma concepção política, não metafísica. Lua Nova, nº 
25, pp. 25-59, 1992. 
-  ___________. O liberalismo político. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
-  ___________. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

  

Bibliografia complementar (todos os textos serão disponibilizados através do “portal do 
professor”. 

- ARAUJO, Luiz Bernardo Leite. John Rawls e a visão inclusiva da razão pública. Dissertatio, 
v. 34, verão, pp.  91-105, 2011. 
- SILVEIRA, Denis Coitinho. Teoria da justiça de John Rawls: entre o liberalismo e o 
comunitarismo. Trans/Form/Ação, v. 30, nº 1, pp. 169-190, 2007. 
– WEBER, Thadeu. O neocontratualismo de Rawls.  Filosofia Unisinos, Volume 16, nº 1, pp. 
71-82, 2015. 
- WERLE, Denílson Luís. Justiça, liberdades básicas e as bases sociais do autorrespeito.  
ethic@, v.13, nº 1, pp. 74–90, 2014. 
- VITA, Alvaro de. Uma concepção liberal-igualitária de justiça distributiva. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, v. 14, nº 39, pp. 41-59, 1999. 

 

    

Cronograma  

Semana 01: apresentação da disciplina. 
Semana 02: as faculdades dos cidadãos: o razoável e o racional.   
Semana 03: as faculdades dos cidadãos: o razoável e o racional.   
Semana 04: doutrinas abrangentes razoáveis e desarrazoadas. 
Semana 05: doutrinas abrangentes razoáveis e desarrazoadas. 
Semana 06: tipos de autonomia: racional, política e plena. 
Semana 07: as bases da motivação moral. 
Semana 08: uma psicologia moral filosófica. 
Semana 09: a possibilidade do liberalismo político. 
Semana 10: a questão da estabilidade. 
Semana 11: características de um consenso sobreposto. 
Semana 12: consenso sobreposto, indiferença e ceticismo. 
Semana 13: o consenso constitucional. 
Semana 14: do consenso constitucional ao sobreposto. 
Semana 15: a relação entre a concepção política e as doutrinas abrangentes. 

 

 
 
 


