Montesquieu, Marx, Foucault, Clastres, Attié Revolucionam o Direito e a Política
Organizado por Tirant Lo Blanch Brasil e Academia Paulista de Direito
CARGA HORÁRIA DE 10H
Curso de atualização

CURSO 100% ONLINE

OBJETIVOS DO CURSO: Abordar aspectos relevantes do pensamento e da obra desses autores,
visando a estabelecer um diálogo com seus modos de ver o mundo, observar o que remanesce
de importante de suas contribuições e o que não mais se sustenta, diante das transformações do
tempo e do espaço. Interpretar esse pensamento a partir de um ponto de vista descolonizador.
Provocar a reflexão e a participação de alunos e alunas do curso, para a formulação de teses
diferentes, transformando-os/as de espectadores em atores.

METODOLOGIA: O curso será dividido em 5 módulos sequenciais, integrados por 1h30 de aula
expositiva online realizadas por meio da plataforma Zoom e materiais de leitura prévia.

DATAS: Início dia 25 de fevereiro de 2021, com aulas ao vivo todas as quintas por 5 semanas
(25/02, 04/03, 11/03, 18/03 e 25/03) às 19 horas.

Módulos:
Módulo 1. Montesquieu: para além do mito da tripartição, um filósofo para o nosso tempo de
paixões e expressões;
Módulo 2. Marx: o mundo como movimento e os processos históricos como conflitos constantes:

uma visão da política e do direito com e sem sujeitos;
Módulo 3. Foucault: vida como práticas materiais e discursivas, as sociedades como história, uma
trajetória de contradições e performances;
Módulo 4. Clastres: o primado da política, as sociedades selvagens como agentes de historicidade
e recusa de separação das esferas da existência material;
Módulo 5. Attié: a alteridade como fundamento do direito e dos direitos, o direito selvagem
entre a heterologia e a heterofagia; a ficção e os fundamentos do jurídico.

Coordenador do Curso:
Alfredo Attié
Doutor em Filosofia da Universidade de São
Paulo, onde estudou direito e história, Master
of Comparative Law pela Cumberland School of
Law, Mestre em Filosofia e Teoria do Direito
pela Faculdade de Direito da USP, Titular da
Cadeira San Tiago Dantas e Presidente da
Academia Paulista de Direito. Desembargador
no Tribunal de Justiça de São Paulo.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS À VISTA:

Banco do Brasil
AG: 5201-9
CC: 12258 - 0
CNPJ: 21.580.534/0001-04
Tirant Empório do Direito LTDA.
PAGAMENTOS À VISTA NÃO POSSUEM DESCONTO!

LINK PARA PAGAMENTO PARCELADO:
https://pag.ae/7WvHnVCzv

**APÓS PAGAMENTO PARCELADO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, ENVIAR O
COMPROVANTE PARA renato@tirant.com**

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
(11) 95250-1045 / (11) 98806-6595
renato@tirant.com
@TirantBrasil

