
1 
 

 

A MODERNIDADE POLÍTICA: 

ORIGENS, TRAJETÓRIAS E ALTERNATIVAS 

IESP-UERJ, 2023.1 

PROF. JOSÉ MAURÍCIO DOMINGUES 

 

Ementa 

Este é um curso de sociologia política que visa analisar a modernidade em sua dimensão 

política. Ele trata ainda das tendências e rupturas que levaram à modernidade política, as 

tendências internas de desenvolvimento desta, bem como das alternativas a ela. Isso 

inclui o chamado “socialismo real” – ou coletivismo autoritário. O curso se baseia em 

um livro em preparação, mobilizando também uma bibliografia básica de consulta para 

os estudantes nele inscritos. Trata-se de um curso teórico que por outro lado não perde 

de vista as literaturas de cada área abordada, incluindo trabalhos de investigações 

empíricas. Temas contemporâneos como a pandemia do coronavírus/COVID-19 e a 

mudança climática serão em vários momentos abordados. 

 

Aulas 

1) Introdução 

2) A infraestrutura liberal: direitos e cidadania 

3) O Estado e o direito como instituições 

4) Poder, agência e direito: soberania e poder constituinte 

5) Do abstrato ao concreto: nação, povo, políticas sociais e econômicas 

6) Direitos, Estado e o imaginário moderno 

7) A política e o sistema político: liberalismo, republicanismo e socialismo 

8) O poder do Estado e suas capacidades  

9) Política e autonomia 
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10) Tendências e fases da modernidade 

11) O sistema internacional 

12) Regimes políticos 

13) Processos políticos: ciclos, golpes, revolução e mudanças moleculares 

14) Democracia 

15) Epílogo 
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