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Teoria Política II 

Professores: Christian Edward Cyril Lynch e Paulo Henrique Paschoeto 

Cassimiro 

Horário: terça-feira, das 13 às 16 horas 

Consultas: quinta-feira, das 13 às 16 horas 
 

 

Introdução 

O objetivo do curso é apresentar um conjunto de reflexões sobre as transformações 

operadas nas tradições do pensamento político durante o período que percorre as 

grandes revoluções do final do século XVIII até a Primeira Grande Guerra. Serão 

discutidas, através da leitura das obras de alguns autores paradigmáticos, as três grandes 

correntes que formam o pensamento político ocidental moderno: o liberalismo, o 

conservadorismo e o socialismo. Não obstante o caráter teórico da disciplina, é preciso 

entender essas tradições à luz das grandes transformações históricas que levam à 

dissolução da antiga ordem dos Estados soberanos absolutistas e conduzem à ascensão 

dos modernos regimes constitucionais, sustentados nas ideias de direitos individuais e 

governo representativo.  

O curso está dividido em três partes. Na primeira delas, apresentamos alguns dos 

debates centrais das revoluções americana e francesa e seus desdobramentos para a 

teoria política. Desde o problema da forma política da república no novo mundo até os 

debates sobre a natureza da soberania que legitima o novo governo revolucionário na 

França, acompanharemos as transformações do período a partir de leituras que ressaltam 

as continuidades e rupturas entre as formas políticas pré-revolucionárias e o mundo que 

nasce com as revoluções. Na segunda parte, veremos como a demanda crescente por 

maior incorporação social e política no sistema liberal levará a um primeiro processo de 

crise, cujas expressões mais relevantes encontramos no positivismo e no nascimento do 

movimento socialista e suas diversas expressões. O individualismo liberal – centrado na 

ideia da esfera privada como fonte da legitimidade da ordem política – será confrontado 

pelos desafios levantados pelas novas formas políticas que acusam sua insuficiência 

para acompanhar as aceleradas transformações que a industrialização e a 

democratização implicam. Na terceira parte, veremos como a crise do sistema político 

liberal é levada ao limite com a ruptura revolucionária e com os diagnósticos sobre as 

intransponíveis limitações da expansão democratizante do liberalismo.  

Ao fim, o curso pretende conferir aos alunos – através das aulas expositivas e da leitura 

dos textos definidos na bibliografia – uma compreensão suficiente dos processos 

políticos que resultam na democracia contemporânea e dos conceitos políticos que a 

sustentam. 
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