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Ementa:
A formação do Estado Moderno na análise dos clássicos: Maquiavel, Hobbes, Locke e
Rousseau. O Estado em Marx; O debate contemporâneo sobre o Estado no âmbito do processo
de mundialização do capital
Conteúdo programático:
● A concepção de modernidade e ocidente.
● Expansão Marítima e colonização.
● Renascimento e o pensamento utópico.
● Reformas religiosas e seu impacto sociopolítico.
● Teorias do Estado Moderno: Maquiavel, Bodin, Bossuet, Hobbes.
● Concepções do Estado Liberal: Jonh Locke e os Iluministas franceses.
● Revolução Inglesa e Revolução Francesa.
● Independência dos EUA e da América Latina.
● Revolução Tecnológica/ industrial.
● Mudanças no cotidiano durante a Idade Moderna
Compreender as transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa dos entre
os séculos XV e XVII, que levaram os europeus a expandirem sua presença por todo o globo..
Analisar documentos. Avaliar as relações entre a sociedade e o meio ambiente durante o
processo histórico estudado. Entender as principais transformações políticas, econômicas e
sociais europeias entre os séculos XVII e XIX. Conhecer e analisar causas e consequências do
absolutismo, protestantismo; mercantilismo e iluminismo. Analisar as Revoluções Burguesas e
a formação da sociedade moderna. Identificar os processos políticos e econômicos que se
desdobram na contemporaneidade surgiram na época moderna.

Metodologia:
A disciplina será ministrada por meio da leitura de textos historiográficos sobre as temáticas
elencadas no conteúdo programático, juntamente com debates durante aulas síncronas
dialógicas a partir da análise crítica de fontes históricas do período.
Atividades avaliativas (teóricas):
●

Prova final (Teórica – Valor total: 6,0 pontos): avaliação a ser realizada contendo
questões objetivas e dissertativas a partir de conteúdos trabalhados ao longo do curso,
análise de fontes históricas e indicações bibliográficas apontadas a partir do
cronograma da disciplina; com o objetivo de avaliar os discentes no que diz respeito a
suas capacidades de compreensão e análise de textos historiográficos, identificação e
resolução de problemas vinculados às fontes históricas e transmissão de informações.

Atividades Avaliativas (práticas):
● Trabalho de análise de fonte histórica e desenvolvimento de conteúdo didático
(Avaliação Prática – Valor total: 4,0 pontos): desenvolvimento de trabalho temático
ao longo do curso (a ser realizado individualmente, em duplas ou trios) a partir de
análise de fonte histórica e bibliografia previamente selecionadas e indicadas. O
trabalho deverá resultar em uma parte escrita – no formato de um artigo científico – e,
a partir do artigo, o desenvolvimento de uma apresentação no formato de
aula/seminário.
Cronograma:
A ser explicado no início do curso
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