
Teoria Política Moderna 

Visão geral

O curso de Teoria Política Moderna possibilita aos estudantes e profissionais

de ciências humanas uma introdução teórica no campo da política. O propósito

é oferecer um conhecimento que permita um entendimento claro e objetivo

sobre a função e construção do Estado e da política na modernidade.  

Como cidadãos e membros de uma sociedade temos que desenvolver

interpretações políticas sólidas, e capazes de questionar e de formular

respostas coerentes sobre a realidade em que vivemos.

A partir de uma perspectiva racional o curso privilegia a análise dos fatos à luz

da Ciência Política, a fim de que o aluno possa elaborar os próprios

argumentos, e desenvolver um pensamento crítico sobre as diferentes

temáticas do quadro político, econômico, e social que ascenderam com o

nascimento do Estado nacional moderno.

Professor

Bruno Veillard – Bacharel em Relações Internacionais e Mestre em Sociologia

Política pelo UCAM-IUPERJ. É diretor-executivo da Episteme International e

analista no CEIRI News como produtor de análises de conjuntura sobre

temáticas variadas com ênfase na Europa nórdica, báltica e Rússia.



Ementa 

O curso aborda a contribuição dos autores clássicos da teoria política moderna

no contexto da criação do Estado nacional, e da gestação da sociedade política

entre os séculos XV e XIX.  

Objetivos

Conhecer as origens históricas e filosóficas da formação do Estado nacional

Analisar as principais correntes teóricas do pensamento político moderno e

suas implicações para a democracia

Discutir as especificidades do conhecimento científico e do senso comum sobre

a política moderna e atual no Brasil

Identificar abordagens aplicáveis à área de Relações Internacionais  

Fortalecer a integração profissional mediante a valorização de preceitos éticos

e morais, do conhecimento e do ser humano

 

Público

Estudantes e profissionais que atuam na área de ciências sociais, relações

internacionais e áreas afins, assim como leigos e interessados, os quais

desejam aprender e desenvolver competências políticas para finalidades

acadêmicas e pessoais.

Recursos

Encontros online com aulas expositivas e dinâmicas;

Disponibilização de leituras e materiais de apoio;



Apoio pedagógico e orientação vocacional;

Certificado de 10 horas;

Encontros

Aulas ao vivo às segundas-feiras, dias 07, 14, 21, 28 de novembro por meio do

aplicativo Google Meet a partir das 19h até às 20:30h

Encontro 1 – O Renascimento e a Política Moderna (07 de Novembro)

● O poder e o nascimento da política moderna 

● Modelo de governante e de governamentalidade 

Encontro 2 – Absolutismo monárquico e o Estado Moderno (14 de Novembro)

● A sociedade e o poder absoluto  

● O surgimento do Estado moderno

Encontro 3 – Liberalismo e Democracia (21 de Novembro)

● O direito natural e a individualidade

● A liberdade política e de produção

Encontro 4 - Socialismo e Crítica ao Estado e Democracia Liberal (28 de

Novembro)

● Sociedade burguesa e proletária

● Alienação política e econômica
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