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PROGRAMA  DE DISCIPLINA
Codigo HCP 001 Carga Horária

Disciplina INTRODUÇÃO À POLÍTICA Teóricas Práticas Estágio Total

Ementa Objeto e métodos da Ciência Política. Conceitos fundamentais: 
poder, influência, dominação e decisão. O processo de governo: 
Elites, Estado e Sistema Político. As dimensões básicas do 
funcionamento dos sistemas políticos: cultura política, 
instituições, representação e comportamento político. Os 
Sistemas Políticos de uma perspectiva comparada.

60 - - 60
Pré-Requ Quanto houver

Curso Apenas se outro curso

DOCENTE(S)
Professor(a) RENATO PERISSINOTTO 

Assist/Monitor

VALIDADE
Validade 1º semestre / 2020 Horário Terça-feira

7h30 – 11h30

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Objetivo 

Programa

Objetivos: Introduzir os (as) alunos (as) aos principais temas e conceitos da Ciência Política. Propiciar o domínio 
dos conceitos fundamentais da disciplina: poder, política, Estado e formas de governo.

UNIDADES DO PROGRAMA

1. Problemas de linguagem: a necessidade do rigor conceitual (um encontro)

2. Política e Ciência Política: definições e objetos (três encontros)
   a) Definições de “política”: resultado (Maquiavel) e força (Hobbes)
   b) O que é um “fato político”?
   c) a política como objeto científico 
   d) definições de Ciência Política

3. Os conceitos de poder e dominação (cinco encontros)
   a) duas visões de poder: objetivista e subjetivista
   b) a visão subjetivista: a tradição weberiana
   c) a visão objetivista: a tradição sociológica e o conceito de dominação

4) Os conceitos de Sistema Político e Regime Político (quatro encontros)
   a) A revolução comportamentalista
   b) Sistema político como sistema de comportamento
   c) As funções do Sistema Político: input, output, transformação e feedback
   d) Regime Político: a relação entre governantes e governados

5) O conceito de Instituições (três encontros)
a) Instituições: uma visão sociológica
b) instituições: uma visão da teoria da escolha racional
c) critérios de institucionalização das instituições políticas

6) O conceito de Estado (quatro encontros)
   a) duas visões de Estado: meios e função
   b) Estado em Max Weber
   c) Estado em Karl Marx

7) O conceito de democracia (quatro encontros)
   a) quantos governam e a favor de quem: Aristóteles
   b) liberdade civil, soberania popular e vontade geral: Rousseau
   b) a visão “realista”: democracia como escolha das elites governantes: Schumpeter e Weber
   
8) O conceito de cultura política (quatro encontros)
   a) Definição de cultura política
   b) Cultura política e socialização política
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   c) A cultura política democrática

Bibliografia Obrigatória

1. Problemas de linguagem: a necessidade do rigor conceitual (um encontro)

SARTORI, Giovani.  La política.  Lógica y método en las ciencias sociales.  México. Fondo de Cultura Económica.
1995, pp. 15-22.

2. Política e Ciência Política: definições e objetos (três encontros)

MAQUIAVEL,  N.  O  príncipe.  Rio  de  Janeiro,  Martins  Fontes,  1990,  cap.  VI  “Dos  principados  novos  que  se
conquistam  com armas próprias  e  com virtú”  e  XV “Das coisas  pelas  quais  os  homens,  e  especialmente os
príncipes, são louvados ou vituperados” : 24-28 e 72-74.
HOBBES, T. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo, Victor Civita, 1982,
Cap. XIV “Da primeira e segunda leis naturais e dos contratos” (p. 78-85).
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo, Cultrix, 1993, 109-115.
SCHMIDT, Carl. O conceito de político. Lisboa, Edições 70, 2009, pp. 49-69.

3. Os conceitos de poder e dominação (cinco encontros)

WEBER, Max. ”Dominação”. In F. H. Cardoso e C. E. Martins (orgs), Política & sociedade. São Paulo, Companhia
Editora Nacional, 1983 : 9-20.
DAHL, Robert. A análise política moderna. Brasília, Editora da UnB, 1988 : 33-45, cap. III “A influência política”. 
BACHRACH, Peter e BARATZ, Morton S. “Poder e decisão”.  In F. H. Cardoso e C. E. Martins (orgs), Política &
sociedade. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1983 : 43-52.

4. Os conceitos de Sistema Político e Regime Político (quatro encontros)

EASTON, David. “Categorias para a análise de sistemas em política”. In D. Easton (org.), Modalidades de análise
política. Rio de Janeiro, Zahar : 185-199.
DUVERGER, Maurice. Os Regimes Políticos. São Paulo, Difusão Europeia do Livro, pp. 7-62.
   
5. O conceito de Instituições (três encontros)

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1978 : XXIX-XXXIII.
CARVALHO, Bruno S. A escolha racional como teoria social e política: uma interpretação crítica. Rio de Janeiro,
Topbooks, 2008 : 213-219.
HUNTINGTON, Samuel. A ordem política nas sociedades em mudança. São Paulo, Edusp/Forense, 1975 : 19-36.
POLSBY, Nelson W. A institucionalização da câmara dos deputados dos Estados Unidos. Rev. Sociol. Polit. [online].
2008, vol.16, n.30, pp. 221-251. ISSN 0104-4478. http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v16n30/14.pdf

6. O conceito de Estado (quatro encontros)

ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 8ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1982, cap. IX: "Barbárie e civilização", p. 177-201.
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo, Cultrix, 1993, 55-64. Algum texto de política pública
BARKER, Ernest. The Development of Public Services in Western Europe. 1660-1930. Connecticut, Archon Books,
1966.
   
7. O conceito de democracia (quatro encontros)

ARISTÓTELES. A política. São Paulo, Martins Fontes, 1991 : 93-111.
ROUSSEAU, J-J. O Contrato social. In F. Weffort (org.), Os clássicos da política. São Paulo, Editora Ática, 2006 : 214-
227.
SCHUMPETER, J. Capitalismo, socialismo e democracia. Zahar, Rio de Janeiro, 1984 : 336-353.
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8. O conceito de cultura política (quatro encontros)
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RIBEIRO, Ednaldo A. Valores pós-materialistas e cultura política no Brasil. Maringá, EUEM, 2011 : 23-40.
   

AVALIAÇÃO

No final  do curso d@ alun@ escreverá um artigo  no qual  deverá discutir  algum aspecto
relacionado ao programa do curso. A escolha do tema a ser discutido ficará inteiramente a
cargo  d@ alun@, respeitando-se os limites da disciplina.  Neste artigo serão avaliados  os
seguintes itens: a) a apresentação de um problema relacionado ao programa do curso que
deve ser claramente delimitado pelo aluno. A identificação do problema a ser analisado deve
ser feita por meio de frases como: “Este artigo pretende abordar o problema X”; b) justificar
a importância de discutir o problema identificado. Por exemplo, pode-se utilizar a seguinte
frase: “A importância de se discutir o tema X deve-se às seguintes razões: etc.”; c) informar
ao leitor (isto é, ao professor) como será desenvolvido o texto, escrevendo-se, por exemplo, a
seguinte  frase:  “Faremos  essa  discussão  da  seguinte  maneira:  num  primeiro  momento,
apresentaremos  a  natureza  do  problema  X;  num  segundo  momento,  identificaremos  as
diversas abordagens do problema presentes na literatura, etc. etc.”; d) a elaboração do texto
propriamente dito, isto é, o desenvolvimento das partes do texto nas quais o aluno aborda o
problema identificado, respeitando-se a sequência apresentada no item anterior. É importante
dialogar com a literatura obrigatória e, se possível, com parte da bibliografia complementar
pesquisada  pel@ alun@; e)  uma  conclusão  em que  @ alun@ não  precisa  apresentar  a
“solução” do problema identificado, mas sintetizar os principais pontos do texto elaborado. O
artigo deverá ter a seguinte formatação: 04 páginas no mínimo e 06 páginas no máximo
(incluindo referências bibliográficas, mas não capa); espaço 1,5; fonte times new roman 12,
margens de 2 cm e número de páginas. ATENÇÃO: Não serão aceitos artigos fora dessa
formatação.

DINÂMICA DO CURSO:
Como se trata de disciplina introdutória, as aulas serão expositivas. Isso não significa que
alun@s não possam falar. Muito pelo contrário, são incentivad@s a intervir nas aulas, a fazer
perguntas e a debater. Sala de aula, porém, não é local para ficar olhando o celular.
Em nome, primeiro, da boa educação e, segundo, da boa convivência, pede-se a
gentileza de não adotarem tal atitude em sala de aula.


