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Universidade de Brasília – Instituto de Ciência Política - Graduação em Ciência Política 
Partidos Políticos e Sistemas Eleitorais (cód. POL0037) – Turma A 
1º semestre de 2021 – terças e quintas – 14:00 às 15:50 
Professor: Carlos Machado (carlosmachado@unb.br) 
 
 
Objetivo 

Introduzir aos estudantes o debate sobre partidos políticos. Um dos focos será distinguir os efeitos de diferentes 
sistemas eleitorais sobre a dinâmica partidária. Com este intuito, será realizada a leitura das principais referências 
teóricas da área, para permitir o contato com conceitos-chave à compreensão da dinâmica partidária. Em 
seguida, os conceitos serão aplicados ao contexto brasileiro, para oferecer à/ao estudante instrumentos 
analíticos necessários à interpretação da dinâmica eleitoral-partidária no Brasil. Espera-se que o conteúdo 
apreendido durante o curso permita o desenvolvimento de uma percepção crítica e autônoma por parte dos 
estudantes acerca a dinâmica dos governos representativos combinando elementos teóricos e empíricos. 

Metodologia 

Todas as atividades da disciplina ocorrerão no ambiente virtual aprender 3 UnB para a comunicação sobre as 
atividades. Os estudantes devem se inscrever na sala virtual “POL0037 - PARTIDOS POLÍTICOS E 
SISTEMAS ELEITORAIS - TA - (35T23) - 2021/1”, utilizando a senha #ppse2021. 
 
A dinâmica de aula será dividida entre atividades síncronas e assíncronas: 

a) Aulas assíncronas, gravadas e disponibilizadas na sala virtual uma semana antes de cada dia de 
aula, com duração de até 30 minutos. Para acessar os vídeos gravados é necessário estar na equipe 
“PPSE – A – 2021/1” no Teams, na qual vocês podem se inscrever utilizando o código: 89e9evk 

b) Aulas síncronas semanais ocorrerão no horário do curso na sala virtual. Na primeira parte da aula 
(20 minutos) os estudantes serão divididos em quatro salas de conversa e responderão a uma 
pergunta enviada junto com o vídeo relativo à aula. Na segunda parte (40 minutos) cada grupo 
terá um/a representante que realizará a leitura da reposta de seu grupo em videoconferência com 
toda a turma e será realizada a discussão sobre o conteúdo. 

 
Cada aula terá um fórum designado para dúvidas, em formato assíncrono. A previsão de utilização deste fórum 
será de até 20 minutos por aula. 
 
A leitura de textos e preparação para responder às perguntas correspondem a 110 minutos por aula. 

 
O horário de atendimento do professor ocorrerá através do Microsoft Teams entre 14:00 e 16:00, às terças-

feiras, e deve ser previamente agendado por e-mail: carlosmachado@unb.br. 
 

Avaliação 

Perguntas da aula: As respostas serão avaliadas como aprovadas ou reprovadas. Estudantes que participarem 
de grupos que obtiverem até sete respostas aprovadas receberão menção MM, oito a onze respostas aprovadas 
receberão MS e doze ou mais respostas aprovadas receberão menção SS. 

Caso não seja possível participar da atividade sincrônica, a/o estudante poderá enviar um fichamento, o qual 
será avaliado enquanto aceito ou não aceito. A cada 3 fichamentos aceitos será atribuída equivalência a um 
aceite de resposta durante a atividade síncrona. Nas aulas sobre sistemas eleitorais em vez de fichamentos serão 
cobrados resumos sobre o conteúdo das aulas gravadas. 

Presença: A presença será registrada por registro de visualização no vídeo assíncrono relativo à aula. 
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Calendário de atividades 

 

20/7 - Aula 1: Apresentação do programa 

 

22/7 – Aula 2: Teste da dinâmica de aula 

 

UNIDADE I – PARTIDOS POLÍTICOS E DEMOCRACIA 

 

29/7 – Aula 3: Partidos: origens e consolidação. 

SARTORI, Giovanni. “Da facção ao partido”. Partidos e sistemas partidários. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: 
Ed. UnB, 1982 [1976], p. 23-33. 

 

5/8 – Aula 4: Partidos, democracia e oligarquias. 

MICHELS, Robert. “Os chefes nas organizações democráticas”. Sociologia dos partidos políticos. Brasília: Ed. 
UnB, 1982 [1914], p. 15 – 57. 

 

12/8 - Aula 5: Democracia, partidos e eleições. 

MANIN, Bernard. “O princípio da distinção”. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 4, 2010, p. 187-226. 

 

UNIDADE II – REGRAS ELEITORAIS E SEUS EFEITOS 

 

17/8 (terça-feira) – Aula 6: Sistemas eleitorais 1. 

 

19/8 (quinta-feira) – Aula 7: Sistemas eleitorais 2. 

 

26/8 – Aula 8: O efeito das regras eleitorais.  

DUVERGER, Maurice. “O número de partidos” (seleção). In: Os partidos políticos. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; 
Brasília: UnB, 1980 [1951], p. 242-289. 

 

UNIDADE III – RELAÇÕES PARTIDÁRIAS 

 

2/9 – Aula 9: Partidos políticos e democracia. 

DUVERGER, Maurice. “A estrutura dos partidos”. Os partidos políticos. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: 
UnB, 1980 [1951], p. 35-41; 52-53; 76; 97-115; 126-127. (Seleção). 

 

9/9: - Aula 10: Sistemas partidários. 

SARTORI, Giovanni. “O quadro preliminar”. Partidos e sistemas partidários. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: Ed. 
UnB, 1982 [1976], p. 78-92. 

 

16/9 – Aula 11: Organização partidária e ambiente político. 

PANEBIANCO, Angelo. “Os dilemas organizativos”. Modelos de partido: organização e poder nos partidos 
políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005 [1982], p.3-39. 
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23/9 – Aula 12: Crise dos partidos políticos ou vários modelos partidários? 

KROUWEL, André. “Party models”. In: KATZ, Richard S.; CROTTY, William. Handbook of party politics. 
London: SAGE Publications, 2006, p. 249-269. 

 

27/9 a 1/10: Semana Universitária 

 

UNIDADE IV – PARTIDOS POLÍTICOS, SOCIEDADE E ESTADO 

 

5/10 (terça-feira) – Aula 13: Sistema eleitoral e reforma – o caso brasileiro. 

NICOLAU, Jairo. Representantes de quem? Os (des)caminhos do seu voto da urna à Câmara dos Deputados. Capítulos 1 e 
2. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, 21-61. 

 

14/10 (quinta-feira) - Aula 14:  Sistema partidário e de governo – o caso brasileiro. 

PERES, Paulo; CARVALHO, Ernani. “Religando as arenas institucionais: uma proposta de abordagens 
multidimensionais nos estudos legislativos”. Revista de Sociologia e Política, v. 20, n. 43, p. 81-106, 2012. 

 

19 a 27/10: Anpocs 

 

28/10 - Aula 15: Ideologia, partidarismo e antipartidarismo. 

PAIVA, Denise; KRAUSE, Silvana; LAMEIRAO, Adriana Paz. O eleitor antipetista: partidarismo e avaliação 
retrospectiva. Opinião Pública. 2016, vol.22, n.3, pp.638-674. 

 

4/11 - Aula 16: Partidos e eleições, desigualdades e crise 

MIGUEL, Luis Felipe. “Conclusão: o futuro da resistência democrática”. O colapso da democracia no Brasil: da 
constituição ao golpe de 2016. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, Expressão Popular, 2019, pp. 177-196. 

 


