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Universidade Federal de Santa Catarina 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política 

 

Disciplina obrigatória para o doutorado na área de Ciência Política: Tópicos Avançados 

em Teoria Política (SCP 10007) 

Número de créditos: 4 

Semestre: 2020/1 

Horário das atividades síncronas: quarta-feira, das 14:30 às 16:30 hs. 

Professor: Dr. Ricardo Silva 

 

Ementa: Análise aprofundada de temas centrais no campo da teoria política na atualidade, 

tais como poder, política, estado, liberdade, igualdade, democracia e representação. 

Objetivo: A disciplina tem como objetivo aprofundar a discussão sobre os temas previstos 

na ementa mediante a apresentação das principais tradições e correntes contemporâneas 

da teoria política. De modo a realizar esse objetivo, as tradições históricas e correntes 

contemporâneas serão abordadas com o recurso a bibliografias representativas de 

diferentes perspectivas teóricas, em consonância com a pluralidade de visões e a 

complexidade interna próprias do campo da teoria política.  

Metodologia: A realização do programa ocorrerá por meio de atividades síncronas e 

assíncronas. As atividades síncronas requerem a participação, por videoconferência, do 

professor e dos estudantes e será assim dividida: 40 minutos de aula expositiva (a cargo 

do professor), 20 minutos de apresentação do tema da aula (a cargo de um dos estudantes), 

e uma hora de debates com todos os presentes. As atividades assíncronas consistirão em 

leituras, composição de uma questão por estudante sobre os textos de cada aula e 

eventuais inserções no moodle de vídeos gravados pelo professor, com o fim de 

complementar e/ou aprofundar os conteúdos de cada aula.    

Avaliação: A nota final será igual à média ponderada das seguintes notas: 1) frequência 

e participação nas atividades síncronas (15%); 2) elaboração de uma questão por 

participante referente aos textos de cada aula – as questões devem ser enviadas até à meia 

noite do dia anterior aos encontros virtuais (15%); 3) apresentação oral individual de vinte 

minutos sobre um tópico selecionado por cada estudante (20%); 4)  paper final (entre 
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3000 e 5000 palavras) sobre tópico pertinente ao programa, a critério do estudante, 

podendo coincidir com a escolha do tópico da apresentação oral (50%). 

 

Conteúdo programático, bibliografia e cronograma das atividades 

síncronas 

 

Semana 1 - 04/03   

Apresentação do programa 

 

Unidade I – O campo da teoria política: entre a normatividade, a empiria e a história 

Semana 2 - 11/03 

• Adcock, Robert and Bevir, Mark. The remaking of poltical theory. In: Adcock, 

Robert; Stimson, Shannon and Bevir, Mark (eds). Modern political science: 

anglo-american Exchange since 1880. Princeton University Press, 2007. 

• Easton, David. The decline of modern political theory. The Journal of Politics, 

vol. 13, n. 1, 1951. 

• Vincent, Andrew. The nature of political theory. “empirical theory”, pp. 51-64. 

Oxford University Press, 2005. 

 

Semana 3 – 26/08  

• Wolin, Sheldon. Political theory as a vocation. American Political Science 

Review, vol 63, pp. 1062-1082, 1969. 

• Palonen, Kari. History of concepts as a style of political theorizing: Quentin 

Skinner’s and Reinhart Koselleck’s subversion of normative politcal theory. 

European Journal of Political Theory, vol. 1, n. 1, 2002. 

 

Unidade II – Tradições e correntes contemporâneas 

Semana 4 – 02/09 

II.1. Liberalismo 

• Bell, Duncan. What is liberalism? Political Theory, vol. 42, n. 6, 2014. 

• Ryan, Allan. Liberalism. In: Goodin, Pettit and Poggi (eds). A companion to 

contemporary political philosophy. Blackwell, 2007. 

Semana 5 – 09/09 

II.2. Marxismo 

• Bobbio, Norberto. Is there a marxist theory of the state? Telos, vol. 35, 1978. 
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• Jessop, Bob. Recent theories of the capitalist state. Cambridge Journal of 

Economics, vol. 1, n. 4, 1977. 

 

 

Semana 6 – 16/09 

II.3. Comunitarismo 

• Sandel, Michael. The procedural republic and the unencumbered self. Political 

Theory, vol. 12, n.1, 1984. 

• Taylor, Charles. Propósitos entrelaçados: o debate liberal-comunitário. In: Taylor, 

Charles. Argumentos filosóficos, São Paulo: Loyola, 2000. 

 

Semana 7 – 23/09 

II.4. Republicanismo 

• Pettit, Philip & Lovett, Frank. Neorepublicanism: a normative and institutional 

research program. Annual Review of Political Science, vol 12, 2009. 

 

• Skinner, Quentin. On the slogans of republican political theory. European Journal 

of Political Theory, vol. 9, 2010. 

 

Semana 8 – 30/09 

II.5. Feminismo 

• Zerilli, Linda. Feminist theory and the canon of political thought. In: Dryzek, 

John, Honig, Bonnie and Philips, Anne (eds). The Oxford handbook of political 

theory, 2006.  

• Mansbridge, Jane and Okin, Susan. Feminism. In: Goodin, Robert; Pettit, Philip 

and Pogge, Thomas (eds). A companion to contemporary political philosophy. 

Blackwell, 2007. 

 

Semana 9 – 07/10 

II.6. Conservadorismo 

• Oakeshott, Michael. On being a conservative. In: Rationalism in Politics and 

Other Essays, 2nd edition, pp. 407-437. Liberty Fund: Indianapolis, 1991. 

• Kekes, John. Conservative theories. In: Gaus, Gerald and Kukathas, Chandran 

(eds). Handbook of political theory. Sage, 2004. 

 

Unidade III – Teorias sobre a democracia 

 

Semana 10 – 14/10 
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III.1. Elitismo competitivo e poliarquia 

• Schumpeter, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Capítulos 21 e 22. 

São Paulo: Editora da Unesp, 2017. 

• Dahl, Robert. Poliarquia - participação e oposição. Capítulo 1. São Paulo: Edusp, 

2005. 

 

Semana 11 – 21/10 

III.2 A normatividade da democracia 

• Habermas, J. Três modelos normativos de democracia. Lua Nova, n. 36, 1995. 

• Pettit, Philip. Democracy: electoral and contestatory. In: Shapiro & Macedo (eds). 

Designing democratic instituitions. Nomos, vol. XLII, 2000  

 

Semana 12 – 28/10 

III. 3. Fim da democracia? 

• Levitsky & Ziblatt. Como as democracias morrem (introdução e capítulos 4, 7 e 

9). Rido de Janeiro: Zahar, 2018. 

• David Runciman. Como a democracia chega ao fim (prefácio, introdução capítulo 

4 e conclusão). Todavia, 2018. 

• Jason Brennan. Against democracy (capítulos 1 e 2). Princeton University Press, 

2016. 

 

 

 


