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PROGRAMA 
 
EMENTA 
Análise das estruturas sociais e suas relações com o Sistema Político; a emergência do Estado 
Moderno. O advento da Democracia, as teorias da democracia: elitista, racional, participativa e pluralista. 
A representação de interesses e ação política: pluralismo, corporativismo e neocorporativismo. A 
questão da participação política e Democracia nas micro relações sociais. A relação público e privado. 
 
OBJETIVOS 
1. Apresentação das temáticas fundamentais e das obras fundadoras do pensamento político moderno 
2. Familiarizar o aluno com as principais formulações da filosofia ocidental moderna acerca da política. 
3. Examinar a partir das obras fundadoras a dimensão do político como campo de conhecimento 

científico discutindo temáticas contemporâneas da Ciência Política. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Estado Moderno – novidade – a ordem política ganha autonomia em relação à religião - Os três 

tipos de Dominação Legítima – Max Weber 
2. Maquiavel: autonomia da Política 
3. Os Cotratualistas: Lei e Interesse - Hobbes, Locke e Rousseau 
4. Marx: Crítica ao Individualismo - Ideologia Alemã 
5. Estado e Teoria Política: a partir da luta de classes, qual o papel do Estado? 

 

METODOLOGIA 

Os procedimentos de ensino serão, intercaladamente, os seguintes: -Exposição dos temas pelo 
professor e leitura prévia dos textos pelos alunos; -Apresentação oral e escrita de trabalhos/temas pelos 
alunos em grupo; 

 

AVALIAÇÃO 

Na avaliação será considerado o desempenho dos alunos nas seguintes atividades, que vão gerar três 
distintas notas:- Participação de todos os alunos nos seminários e nas aulas como debatedores; - 
Participação nos seminários como organizadores/expositores(esta participação se fará através de 
trabalho de grupo previamente elaborado. Este trabalho consiste da escolha de um dos ASSUNTOS 
DOS SEMINÁRIOS PREVISTOS para apresentação e debate em sala de aula. A nota vale de zero a 
dez, e os critérios de avaliação serão, clareza do texto escrito dos principais temas e conceitos 
trabalhados no tema estudado, elaborado previamente para apresentação, o qual deve ser entregue ao 
professor antes da exposição no dia do seminário; clareza da apresentação em sala de aula e 
participação de todos os membros do grupo tanto na elaboração do texto, como na exposição e na 
condução do debate; - Realização de três provas individual e sem consulta.  A nota final será a média 
aritmética simples das quatro notas.  
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