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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

O objeto de estudo da presente disciplina são os fundamentos da política. A partir de encontros 

quinzenais organizados em torno do livro Hegemony and Power: on relation between Gramsci and 

Mahiavelli, serão apresentadas as raízes da tradição política republicana e sua cisão com o estatuto do 

„político‟ colocado pelo liberalismo ao mundo moderno. Com o estudo da filosofia política presente em 

Maquiavel e Gramsci, os encontros do semestre percorrerão a reconstituição da concepção de vita 

politica anterior ao liberalismo. Embora pouco difundido no Brasil, o trabalho de recuperação da teoria 

política republicana já encontra largo enraizamento em grandes centros de pesquisa do mundo. 

Localizando a erudita obra Benedetto Fontana nessa fortuna crítica internacional, estaremos desafiados 

a alcançar dois horizontes: (i) a apresentação da radicalidade e particularidade da crítica republicana ao 

capitalismo e ao pensamento liberal contemporâneos (ii) e a busca de uma fundamentação teórica que 

atualize a imaginação política do campo sanitário em sua luta pela realização do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

A cena intelectual italiana, anterior àquela desenvolvida no mundo anglo-saxão, legou para a 

modernidade o entendimento de que a liberdade é um atributo público, da política. A deslegitimação, o 

abandono ou mesmo a criminalização desse valor republicano, fundador do mundo moderno, explicaria 

mesmo a própria força e difusão das razões de mercado. Como propõe Fontana, contra essas pulsões 

dogmáticas e de intolerância torna-se fundamental discutir a vitalidade e centralidade da própria política 

em seu momento de formação.  

BIBLIOGRAFIA INDICADA: 



12/03 – Apresentação do curso e da obra de referência:  

Fontana, B (1993) Hegemony and Power: On the Relation between Gramsci and 

Machiavelli. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

26/03 – Prefácio e Introdução: Gramsci and Machiavelli; 

09/04 – Capítulo 2: Croce and Gramsci: from Philosophy to Politics; 

23/04 – Capítulo 3: Renaissance and Reformation; 

07/05 – Capítulo 4: Power and the State: Croce and Gramsci on the Nature of Machiavelli‟s Politics; 

21/05 – Capítulo 5: Hegemony and Virtu: Moral and Intellectual Reform in Gramsci and Machiavelli;  

04/06 – Capítulo 6: Machiavelli and the Democratic Philosopher: the Relation Between Machiavelli‟s 

“New modes and orders” and Gramsci‟s Hegemony; 

18/06 – Capítulo 7: The Constitution of the People as a Political Force: Hegemonu, Vìrtu ordinata, and 

the Citizen Democracy; 

02/07 – Capítulo 8: Hegemony and Power; 

16/07 – Considerações finais ao semester 

 

*Textos auxiliares poderão ser acrescidos para facilitar a reflexão temática das aulas.     

 

TIPO DE AVALIAÇÃO: O acompanhamento das leituras e entrega de um trabalho escrito ao final do semestre constarão como meios de 
avaliação;   

 


