
 
 

 
CURSO  
 
Introdução à política no Brasil 
 
CARGA HORÁRIA 
 
12h 
 
OBJETIVO 
 
Na atualidade, muito se fala e se opina sobre política no Brasil. O período eleitoral terminou, 

mas as polarizações partidárias não. Talvez seja necessário recuar um pouco para entender os 

fundamentos da política do nosso país. Sair um pouco do ambiente de escândalo/espetáculo ou 

disputas/debates e contornar as teorias e a história. O curso é introdutório e dialogal. Trata-se 

de uma abordagem temática que privilegiará a visão sobre a democratização no Brasil 

contemporâneo a partir de suas instituições, atores e contextos. Uma visão panorâmica. 

 
PARA QUEM SE DESTINA? 
 
Para pessoas que estão diante de uma enxurrada de informações sobre política e sentem falta 
de uma formação básica para entender esse cenário. Interessados em perceber as grandes redes 
de comunicação brasileiras enquanto atores políticos que dispõem de poder para influenciar 
tanto as decisões dos eleitores como as dos detentores de mandatos no executivo ou legislativo. 
Para estudantes de ciência política, relações internacionais, jornalismo e ciências sociais de um 
modo geral. Para políticos, assessores e quadros que atuam em partidos, sindicatos, centros 
acadêmicos e movimentos sociais. 

 

 
BREVE APRESENTAÇÃO 

 
Valdemar Figueredo Filho 
 
Professor, Escritor e Diretor/Editor do Instituto Mosaico.  
 
Leciona no curso de Relações Internacionais do Centro Universitário IBMR, da Rede Internacional 

de Universidades Laureate. Foi professor adjunto da Universidade Federal Fluminense - UFF e 

Coordenador do curso de Ciências Sociais em 2011. Possui doutorado em Ciência Política pelo 

Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro - IUPERJ (2008), mestrado em Ciência 

Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2002) e graduação em Ciências 



 
Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2000). Graduado em teologia pelo 

Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil – STBSB (1993). Doutor em Teologia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-RJ (2018). 

 

METODOLOGIA 
 

• Conversas em torno de textos previamente divulgados; 
• Debate sobre conceitos expostos; 
• Estudos de casos; 
• Elaboração de listas de filmes, músicas e livros pertinentes ao tema; 
• Elaboração de propostas práticas para casos concretos 

 
 

DATA 
 

06, 13, 20, 27 de setembro e 04 de outubro, entre 19h e 21h 
 
LOCAL 
 
Instituto Mosaico (Av. Beira Mar, Centro do Rio de Janeiro). Os inscritos receberão a indicação do 
endereço completo após a inscrição. 
 
VALOR 

   
R$ 250,00 o curso inteiro por aluno/a 

 
CERTIFICADO 

Será concedido certificado do Instituto Mosaico ao aluno que assistir a 75% das horas/aula e 
cumprir a contento, na avaliação do professor, os objetivos pactuados na primeira aula. 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA DO CURSO 

AULA DESCRIÇÃO 
 

AULA 1 
06/09 

A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (PERSPECTIVA TEÓRICA) 

1.1 Coisa pública 
1.2 Bem comum 
1.3 Democracia 
1.4 As leis 
1.5 Federação 

 
AULA 2 
13/09 

FUNDAMENTOS DA POLÍTICA BRASILEIRA (PERSPECTIVA HISTÓRICA) 

2.1 Colonização portuguesa 
2.2 Escravidão 
2.3 Indígenas 
2.4 Patrimonialismo 
2.5 Coronelismo 

 
AULA 3 
20/09 

CONSTITUIÇÃO DE 1988: REDEMOCRATIZAÇÃO  

3.1 Crepúsculo da ditadura militar 
3.2 Aurora da redemocratização: Assembleia Nacional Constituinte 
3.3 Constituição Cidadã 
3.4 A Sociedade Civil 
3.5 Municipalização 

 
AULA 4 
27/09 

OS TRÊS PODERES 
4.1 O Poder Executivo 
4.2 O Poder Legislativo 
4.3 O Poder Judiciário  

 
AULA 5 
04/10 

ELEIÇÕES, VOTO E PARTIDOS 

5.1 Partidos políticos 
5.2 Eleições 
5.3 O Voto 
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