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Objetivos do curso:

O objetivo da disciplina é conduzir o aluno a um estudo inicial da ciência política, apresentando os 
principais conceitos relacionados a disciplina, bem como distintas abordagens teóricas e 
discussões atuais relacionadas especialmente à realidade da política brasileira. Vale destacar que 
a base deste curso se refere à temática das políticas públicas.

Organização do curso:

Cada aula compreenderá uma apresentação expositiva, e um debate em base as leituras 
previstas. Cada aula se deparará, salvo exceções, com uma temática particular, levantando uma 
pergunta especifica. A cada aula pressupõe-se que os alunos tenham lido a bibliografia indicativa 
da aula em curso e das aulas anteriores de forma a permitir a compreensão efetiva do conteúdo e 
a participação nos debates.

Esses debates entram na avaliação da participação. Em algumas ocasiões (vide no calendário 
abaixo), os alunos serão convidados a debater em torno a perguntas previstas em seminários

As aulas serão divididas em 5 grandes tópicos sendo esses:

I. Política e Ciência Política
II. Estado, Poder e Regimes Políticos
III. Democracia, Representação e Legitimidade democrática
IV. Partidos Políticos, Sistemas eleitorais e Sistemas de Partidos
V. Ciência Política e Politicas Públicas

 

Avaliação:

A avaliação do aproveitamento do aluno considerará sua presença e participação nas aulas (para 
arredondamento da nota); uma resenha de um dos itens da bibliografia (10%); uma prova parcial 
individual (30%); um trabalho de grupo (quatro a cinco pessoas) em um dos seminários previstos 
(30%). Um trabalho final (30%). As informações sobre as modalidades são as seguintes:

1. A participação não contempla apenas a presença em aula, mas também a participação 
efetiva e discussões dos textos. Eventualmente, oferecer-se-á a possibilidade de 
apresentar, de forma facultativa, a apresentação de textos em aula.

2. A resenha deve ser fundamentalmente argumentativa (não um simples resumo) de dois 
documentos da base bibliográfica (vide abaixo), com uma extensão máxima de 2500 
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palavras. Esse trabalho é estritamente individual e deve ser original (não copiados de 
internet). A resenha deve ser entregue até 22/04. 

3. A primeira prova parcial consistirá numa dissertação versando na discussão e 
apresentação dos conceitos vistos nos módulos I, II e III. O trabalho consistirá numa 
pergunta a partir de um livro: A Utopia (Thomas Morus) que os alunos deverão ter lido 
previamente. O trabalho deverá ser entregue no 22/03. 

4. Para os seminários a turma será distribuída em cinco temáticas (vide organograma) e, 
dentro de cada temática, será subdividida em duas posições parcialmente ou totalmente 
antagônicas. Os grupos deverão pesquisar argumentos para sua defesa, com base em 
teorias e evidências da ciência política. A pesquisa para a realização do trabalho deverá se 
basear em artigos científicos. No final do dia será entregue ao professor o conteúdo 
escrito. Na avaliação, serão observadas a precisão conceitual, a clareza do texto e a 
capacidade de relacionar os conceitos e as diversas ideias e interpretações trabalhadas. 
Extensão máxima 5000 palavras. A definição dos grupos deve estar fechada para o dia 
22/02.

5. A prova final individual consiste na entrega de um trabalho dissertativo retomando os 
módulos IV, V e VI do curso. O teor da prova será entregue dia 12/05. Entrega final 
19/05. O trabalho deverá apresentar bibliografia e citações adequadas. Extensão máxima: 
5000 palavras.

Prazos e modos de entrega

Os trabalhos devem ser subidos no canal do curso no TEAMS na aba correspondente. As datas de 
entregas (em negrito) correspondem aos prazos máximos, sendo 23h59 do dia marcado a última 
possibilidade de envio. Nenhum trabalho será considerado fora dos prazos.

Frequência de presença  

Cabe ressaltar que a disciplina é presencial e que o regimento da UnB não garante abono de faltas 
por motivos relacionados à atividade profissional do(a) aluno(a), salvo em casos especiais (ex., 
alunos integrantes das Forças Armadas). Sendo assim, recomenda-se fortemente evitar faltar às 
avaliações (provas), pois só terão direito à avaliação de reposição os alunos que apresentarem 
justificativa formal (ex. atestado médico). Situações não previstas pelo regimento serão avaliadas 
caso a caso.

Sobre a ética na Universidade

Cada aluno está ciente dos critérios de ética universitária e dos riscos que se corre ao desrespeitá-
lo. Assim, caso se encontre uma semelhança demasiado importante com um documento da 
internet e/ou com o de um colega, proceder-se-á à atribuição de nota “0” e referimento as 
autoridades da UnB.

Acesso aos textos da disciplina

Os textos da disciplina serão disponibilizados em formato digital, na pasta “bibliografia” do canal do 
curso no TEAMS (ICP_2020.2_turma K). Para acesar ao canal, incluir o código: xkopo0l
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Programa, calendário e bibliografia do curso

0

08/01/2021
Apresentação do curso, organização da turma

Modulo 1: Política e Ciência Politica 

1

10/02/2021

A Política como ciência 
Debate: O que é “Ciência Política”? Por que se fala de “ciência” para analisar a política? 

Existe um “método” da Ciência Política?

Leitura Obrigatória: 

Schmitter, P. (1965) Reflexões sobre o Conceito de Política. Revista de Direito Público e 

Ciência Política, 8(2).

Leitura Facultativa: 

Sartori, G. (1988) “Hacia dónde va la Ciencia Politica”. Política y Gobierno, 11 (2).

2

15/02/2021

Políticos e Cientistas (Políticos)
Debate: Qual a fronteira entre político e analista/cientista político?

Leituras Obrigatórias: 

Weber, M. (2011) “A Política como Vocação”. In: Weber, M. Ciência e Política: duas 

vocações. São Paulo: Ed. Cultrix.

Leituras Facultativas:

Schwartzman, (2008) Ciência, universidade e ideologia: a política do conhecimento. 

 

Weber, M. (2000) A ciência como vocação.

Modulo 2: Estado, Poder e Regimes Políticos

3

17/02/2021

A evolução da teoria do Estado e do conceito de Estado
Debate: O que é um “Estado”? Quais os elementos constitutivos de um Estado? Existem 

nações sem Estados, Estados sem nação?

Leituras Obrigatórias: 

Bobbio, N. (1990) Estado, Governo e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra. Páginas 13-32 

e 53-75.

Bobbio, N., et. al. (2008) Dicionário de Política. Brasília: EdUnB, (Verbete "Estado 

Moderno"), pp. 425-431.

4

22/02/2021

Legalidade e legitimidade do poder político
Qual Diferença entre legalidade e legitimidade? O que constitui a legitimidade de um 

poder?

Leituras obrigatórias: 

Weber, M. (1999) “Os tipos de dominação”. In: Economia e Sociedade. Brasília: Ed. 

UnB.
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Bobbio, N. (1990) Estado, Governo e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra. Páginas 76-

92.

5

24/02/2021

As formas de governo
Quais as diversas formas de governo? O que é uma República? 

Leituras obrigatórias: 

Bobbio, N. (1990) Estado, Governo e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra. Páginas 93-

133.

6

01/03/2021

Estado e Cidadania
O que é sociedade civil? Como ela se manifesta? Qual a sua relação ao estado?

Leituras obrigatórias:

Bobbio, N. (1990) Estado, Governo e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra. Páginas 33-

52.

Avritzer, L. (2012) Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência 

política. Opinião Pública 18(2), Páginas 383-398.

Modulo 3: A Democracia, Representação e Legitimidade democrática

7

03/03/2021

O conceito de democracia
O que é a democracia? Existe uma só definição? Uma só visão?

Leituras Obrigatórias

Dahl, R. (2001) Sobre a Democracia. Brasília: Ed UnB. Capítulos 1, 4 e 5.

Leituras facultativas:

Bobbio, N. (1990) Estado, Governo e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra. Páginas 135-

158.

8

08/03/2021

A Representação política
O que significa ser “representado”? o que é um mandato?

Leituras obrigatórias:

Manin et al. (2006) Eleições e representação. Lua Nova, 67. Páginas 105-138.

Leitura recomendada:

Manin, B. (1995) As metamorfoses do governo representativo. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais 10(29). 

9

10/03/2021

Seminário 1: A Representação
Turma A vs Turma B: Democracia Representativa vs. Democracia Participativa 
Literatura: 

Manin et al. (2006) Eleições e representação. Lua Nova, 67. Páginas 105-138.

Santos & Avritzer (2002) Introdução: para ampliar o cânone democrático. In: Santos, 

Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
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participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Pp. 39-42.

10

15/03/2021

A legitimidade democrática: a prestação de contas (accountability)
O que é accountability vertical? Accountability horizontal? Quais são os controles 

democráticos da cidadania?

Leituras obrigatórias:

O’Donnell, G. (1998) Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova, 44. 

Páginas 27-54.

Arato, A. (2002) Representação, Soberania Popular e Accountability. Lua Nova, 55. 

Páginas 85-103.

Leitura adicional:

Bresser Perreira, L. (1995) Estado, Sociedade Civil e legitimidade democrática. Lua 

Nova, 36. Páginas 85-104.

11

17/03/2021

A capacidade e os limites da ação do Governo
O que quer dizer “governabilidade”? Quais são os atributos e as limitações dos 

governos? Poder e contra poder?

Leitura Obrigatória:

Reis, F. W. (1995) Governabilidade, Instituições e Partidos. Novos Estudos Cebrap, 41. 

Páginas 40-59.

Nogueira, M. (1996) Para uma governabilidade democrática progressiva. Lua Nova, 36. 

Páginas 105-128.

12

22/03/2021
Entrega trabalho 1 

13 

24/03/2021

Sobre a democracia e os seus desafios
A democracia (liberal) está ameaçada?

Leitura Obrigatória:

Fukuyama, F. (1992) Introdução 

Mounk (2018) Introdução + Cap 1

Leitura recomendada:

Levistky, S. e Ziblatt (2018) Introdução + cap 3

Modulo 4: Partidos Políticos, Sistemas eleitorais e Sistemas de Partidos

14

29/03/2021

As formas de governos e os sistemas políticos
Seminário 2: Sistema Presidencial vs. Sistema Parlamentar
 Turma C vs Turma D
Leituras Recomendadas: 

TBA via Moodle

15 Os Partidos políticos 
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31/03/2021 O Que é um partido? Quando e porque nasceram os partidos?

Leitura Obrigatória:

Duverger, M. (1951) Los partidos políticos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

Introdução.
Leitura recomendada:

Peres, P. (2009) Revisitando a “Teoria Geral” dos Partidos Políticos de Maurice 

Duverger. BIB, 68. Páginas 17-58.

16

05/04/2021

Partidos e ideologia política
Qual a diferença entre esquerda e direita?

Leitura obrigatória: 

Bobbio, N. (1996) Direita e Esquerda: Razoes e significados de uma distinção. São 

Paulo: Unesp. Cap 1 e 2

17

07/04/2021

Seminário 3: Sistemas de partidos
Turma E vs. Turma F:  Bipartismo vs Multipartismo
Leitura: 

Sartori, G. (2005)

Capítulos 5 e 7

18 

12/04/2021

Eleições e Sistemas Eleitorais
O que é um sistema majoritário? Um sistema de lista?

Leitura obrigatória: 

Lijphart, A. (2012) Patterns of Democracy. New Heaven: Yale University Press

Cap. 8.

19

14/04/2021

Seminário 4: Voto compulsório vs. voto facultativo
Turma G vs Turma H
Leituras obrigatórias:
TBA

20 

19/04/2021

Partidos e Sistema político Brasileiro
Leituras Obrigatórias:

Kinzo, M. (2004) Partidos, eleições e democracia no brasil pós-1985. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais, 19. Páginas 23-40.

Moises, J.A. (2008) Cultura política, instituições e democracia: lições da experiência 

brasileira. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 23. Páginas 11-43.

21

26/04/2021

A crise dos partidos políticos?
Leitura Obrigatória

Manin, B. (1995) As Metamorfoses do Governo Representativo. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, nº 29, pp. 5-34
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Modulo 5: Ciência Política e Políticas Públicas

23

03/05/2021

Política e políticas públicas
Como as instituições impactam/ moldam o processo de políticas públicas?

Leituras obrigatórias:

Scartacini et al. (2011) El juego político en América Latina: ¿Cómo se deciden las 

políticas públicas? Capítulo 1.

24 

05/05/2021

Seminário 5: O Sistema de governo Brasileiro
Turma I vs Turma J: A favor ou contra o presidencialismo de coalizão?
Leituras obrigatórias: 

Couto et al. (2021) Presidencialismo de coalizão: conceito e aplicação

Limongi, F. (2006) Presidencialismo, coalizão partidária e processo decisório. Novos 

Estudos Cebrap, 76. Páginas 17-41.

25

10/05/2021

O Papel do Estado na Economia e no processo Desenvolvimentista
Qual a diferença entre tamanho e capacidade do Estado? Qual a diferencia entre 

eficácia e eficiência?

Leituras obrigatórias:

Hanson, J. (2015) Democracy and State Capacity: Complements or Substitutes? Studies 

in Comparative International Development, 50(3). Páginas 304–330.

Soifer, H.(2002) Measuring State Capacity in Contemporary Latin America. Revista de 

Ciência Politica, 32(3)

26

12/05/2021

Conclusão: Estado, Instituições e qualidades das políticas públicas
Scartascini, C., e Tommasi, M. (2014) Capacidades gubernamentales en América 

Latina: Por qué son tan importantes, qué se sabe sobre ellas y cuáles son los pasos a 

seguir. BID Working Paper #210.

28

19/05/2021
Prazo máximo para entrega do trabalho final


