FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Filosofia do direito – 2º ano – Diurno e Noturno
Ano: 2019
Professor: Pablo Biondi

FILOSOFIA DO DIREITO
Processo seletivo para monitores(as)
Ementa da disciplina

O direito na perspectiva da modernidade. Sujeito moderno, razão e liberdade em
sentido liberal. O contratualismo e a expressão jurídica do poder e da sociedade. A
leitura kantiana sobre o direito. A leitura habermasiana sobre o direito. Direito,
legitimidade e poder comunicativo.
O direito na perspectiva da pós-modernidade. A incredulidade em face dos paradigmas
da modernidade no contexto da sociedade da informação. A leitura luhmanniana
sobre o direito. Direito, teoria dos sistemas e comunicação. Os horizontes do direito
num mundo pantécnico.
O direito na perspectiva das teorias críticas. A aparência e a essência do fenômeno
jurídico. Forma jurídica, sujeito de direito e capitalismo na teoria pachukaniana.
Direito, exploração e luta de classes. Direito e legitimação do poder segundo Foucault.
Poder soberano e poder disciplinar. O poder simbólico do direito segundo Bourdieu. O
monopólio da dicção do direito no campo judicial e os efeitos do poder de nomeação.

Perfil exigido dos(as) monitores(as)
 Os(As) monitores(as) deverão ser alunos(as) do terceiro, do quarto ou do
quinto ano, e devem ter comprometimento com a leitura dos textos de cada
bimestre.
 Os(As) monitores(as) deverão ter disponibilidade para frequentar pelo menos
uma aula por semana da disciplina, no período diurno ou noturno.

Atividades previstas para os(as) monitores(as)
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 Acompanhamento da participação dos(as) alunos(as) em aula para fins de
pontuação extraordinária para aqueles(as) que fazem intervenções regulares
 Correção das atividades em grupo dos alunos (uma por bimestre)
 Coleta de informações sobre as dificuldades dos(as) alunos(as) ao longo do
curso

Processo seletivo

O processo seletivo para monitores(as) consistirá na realização de uma prova
dissertativa no dia 04/02/2019, às 19h, cujo tema será “O contratualismo clássico e sua
influência sobre a moderna noção jurídica de liberdade”.
Os(As) candidatos(as) deverão comparecer às 19h na sala dos professores, e de lá
serão encaminhados(as) para o local da prova.
Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) conforme seu desempenho na prova, e a
convocação para a monitoria obedecerá a ordem de classificação.
A prova terá duração de 1:30h, e a avaliação levará em conta o domínio do arcabouço
conceitual, a referência a autores pertinentes ao tema e a clareza na exposição das
ideias.
Recomenda-se, para fins de preparação para a prova, o conteúdo contemplado na
seguinte bibliografia:

BOBBIO, N. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São
Paulo: Brasiliense, 2000.
BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política, v. I. Coordenação da
tradução de João Ferreira. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

Contato

Dúvidas acerca da monitoria e do processo seletivo poderão ser sanadas com o
docente responsável no seguinte endereço: pablo.biondi@direitosbc.br
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