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Caracterização da disciplina 

Código da 
disciplina:  

BH1208 Nome da 
disciplina: 

Filosofia Política: perspectivas contemporâneas 

Créditos (T-P-
I): 

(   -   -   ) Carga 
horária: 

         
horas 

Aula 
prática:  

 Câmpus: SBC 

Código da 
turma: 

DANHH2029 Turma:   Turno: Diurno Quadrimestre:1o  Ano:2016  

Docente(s) 
responsável(is): 

Bruno Nadai 

 

Alocação da turma 

 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  
8:00 - 9:00       
9:00 - 10:00       
10:00 - 11:00       
11:00 - 12:00       
12:00 - 13:00       
13:00 - 14:00       
14:00 - 15:00       
15:00 - 16:00       
16:00 - 17:00       
17:00 - 18:00       
18:00 - 19:00       
19:00 - 20:00        
20:00 - 21:00       
21:00 - 22:00       
22:00 - 23:00       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pró-Reitoria de Graduação 

Plano de Ensino – 1º Quadrimestre de 2012 

 

 

 

 

 

 

Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 
 
 
Compreender o conceito de “reconhecimento” e o debate que sobre ele se desenvolve, desde a publicação 
do artigo seminal de Charles Taylor, passando pelas críticas de Habermas e pelas teorias de Honneth e 
Fraser. 
 
 

Objetivos específicos 
 
Apresentar bibliografia relevante sobre tema fundamental da Filosofia Política contemporânea. 
 
 
 

Ementa 
 
 
 
Nesta disciplina serão examinados alguns dos principais problemas que se referem à natureza das relações sociais nas sociedades 
contemporâneas. Assim, dentre outros, serão tratados temas relacionados à violência, pluralismo, justiça, alteridade. 
 
 

Conteúdo programático 
Aula Conteúdo Estratégias didáticas Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Taylor, C. “Política do 
reconhecimento”. In: 
Multiculturalismo. Seções I a III 
 
2. Taylor, C. “Política do 
reconhecimento”. In: 
Multiculturalismo. Seções IV até o 
fim. 
3. Habermas, J. “Lutas por 
reconhecimento no estado 
constitucional democrático”. Até 
p.145. 
4. Habermas, J. “Lutas por 
reconhecimento no estado 
constitucional democrático”. P. 145 
até o fim. 
5. Honneth, A. Lutas por 
reconhecimento. 
6. HOnneth, A. Lutas por 
reconhecimento. 
7. Fraser, N. “Da redistribuição ao 
reconhecimento? Dilemas da justiça 
numa era “póssocialista”. 
8. Benhabib, S. “De la redistribuicion 
al reconocimiento: el cambio de 

Seminários de Alunos seguido 
de aula expositiva. 
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paradigma de la política 
contemporânea”. In: Reivindicaciones 
de la cultura. 
9. Fraser, N. “O feminismo, o 
capitalismo e a astúcia da história”. 
In.: Meditações – Revista de ciências 
sociais, Londrina. 
 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 
 
Avaliação de seminário realizado em sala, 30% da nota final. 
Avaliação de trabalho dissertativo final sobre o tema “Reconhecimento ou distribuição”, 70 % da nota final. 
 
 
 
 
 

Referências bibliográficas básicas 
Taylor, C. “Política do reconhecimento”. In: Multiculturalismo.  

Habermas, J. “Lutas por reconhecimento no estado constitucional democrático”. 

Habermas, J. “Lutas por reconhecimento no estado constitucional democrático”.  

Honneth, A. Lutas por reconhecimento.  

Fraser, N. “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era “póssocialista”. 

Benhabib, S. “De la redistribuicion al reconocimiento: el cambio de paradigma de la política contemporânea”. In: Reivindicaciones de 
la cultura. 

Fraser, N. “O feminismo, o capitalismo e a astúcia da história”. In.: Meditações – Revista de ciências sociais, Londrina 

Referências bibliográficas complementares 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 


