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PARADIGMAS	DA	CIÊNCIA	POLÍTICA	

Prof.	Dr.	Paulo	Peres	|	UFRGS	

O	objetivo	principal	do	curso	é	apresentar	uma	introdução	mais	sistemática	aos	fundamentos	
históricos,	 teóricos,	 epistemológicos	 e	 metodológicos	 da	 Ciência	 Política.	 Para	 tanto,	 tem	
como	fio	condutor	das	leituras	e	discussões	a	premissa	de	que	a	evolução	histórica	da	Ciência	
Política	 contemporânea	 caracteriza-se	 pela	 sucessão	 de	 três	 paradigmas:	 (1)	 o	 antigo	
institucionalismo,	 (2)	o	comportamentalismo	e	(3)	o	neo-institucionalismo.	Sob	a	chancela	de	
cada	 um	 desses	 paradigmas,	 desenvolveram-se	 variados	 tipos	 de	 abordagens,	 tais	 como	 o	
constitucionalismo	 comparado,	 o	 estrutural-funcionalismo,	 a	 análise	 de	 sistemas,	 os	 estudos	
sobre	 cultura	 política,	 os	 estudos	 sobre	 o	 comportamento	 eleitoral,	 as	 análises	 de	 política	
comparada,	 a	 teoria	 do	 desenvolvimento	 político,	 a	 teoria	 da	 escolha	 racional,	 a	 teoria	 da	
escolha	 social,	 etc.	 Com	 tal	 perspectiva,	 a	 proposta	 dos	 encontros	 do	 curso	 é	 discutir	 os	
elementos	básicos	de	cada	um	desses	paradigmas	e	suas	respectivas	abordagens.	
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TEORIA	POLÍTICA	POSITIVA	

Prof.	Dr.	Glauco	Peres	|	USP	

O	objetivo	do	curso	é	apresentar	as	justificativas	e	os	elementos	teóricos	centrais	daquilo	que	
se	convencionou	chamar	de	Teoria	Política	Positiva,	na	Ciência	Política.	Influenciada	por	outras	
disciplinas	das	ciências	sociais,	notadamente	a	Economia,	essa	forma	de	conduzir	as	pesquisas	
tornou-se	 central	 em	 boa	 parte	 dos	 subcampos	 que	 compõem	 a	 Ciência	 Política.	 Os	
pressupostos	a	respeito	do	comportamento	do	indivíduo,	peça	central	para	a	compreensão	dos	
fenômenos	 de	 interesse,	 até	 a	 sua	 aplicação	 em	 modelos	 formais,	 serão	 discutidos	 com	 o	
intuito	 de	 apresentar	 as	 vantagens	 e	 limites	 adotados	 pela	 Teoria	 Positiva.	 Será	 discutida,	
também,	a	importância	de	se	considerar	as	 instituições	no	contexto	dessa	forma	de	realizar	a	
pesquisa	 científica	 em	 Ciência	 Política.	 Nesse	 sentido,	 espera-se	 que	 os	 alunos,	 ao	 final	 do	
curso,	conheçam	os	principais	argumentos	que	alicerçam	essa	maneira	de	produção	científica.	
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TEORIA	POLÍTICA	NORMATIVA		

Profa.	Dra.	Renata	S.	Schevisbiski	|	UEL	

A	proposta	do	curso	é	realizar	uma	incursão	nos	principais	temas,	autores	e	vertentes	da	Teoria	
Política	Normativa	(TPN),	a	fim	de	discutir	e	analisar	diferentes	perspectivas	teóricas,	tais	como	
a	 teoria	 da	 Justiça,	 de	 Rawls,	 e	 o	 utilitarismo,	 além	 do	 exame	 do	 debate	 que	 compõem	 a	
reflexão	contemporânea	da	área,	 como	o	 liberalismo	o	comunitarismo	e	o	 republicanismo.	A	
proposta	 é	 abordar	 os	 principais	 debates	 e	 querelas	 teóricas	 que	 perpassam	 essas	 correntes	
normativas	 com	 relação	 a	 conceitos-chave,	 como	 justiça,	 democracia,	 pluralismo	 e	 direitos.	
Também	 serão	 abordadas	 questões	 metodológicas	 e	 problemáticas	 de	 pesquisa,	
particularmente	 a	 relação	 entre	 teoria	 política	 e	 pesquisa	 empírica.	 Por	 fim,	 objetiva-se	
apresentar	o	quadro	atual	da	Teoria	Política	Normativa	Brasileira	(TPNB),	com	base	em	dados	
de	 investigação,	 relativos	 à	 agenda	 de	 pesquisas	 nessa	 área,	 com	 ênfase	 nos	 estudos	 sobre	
Teoria	 Democrática.	 No	 curso,	 os	 tópicos	 abordados,	 em	 cada	 aula,	 serão	 os	 seguintes:	 (1)	
introdução	à	Teoria	Política	Normativa	(TPN),	(2)	a	relação	entre	o	normativo	e	o	empírico	na	
Teoria	Política,	(3)	a	ideia	de	método	em	Teoria	Política	Normativa,	(4)	correntes	e	perspectivas	
teóricas,	 (5)	 Teoria	 Política	 Normativa	 brasileira:	 autores	 e	 perspectivas,	 (6)	 agenda	 de	
pesquisas	em	Teoria	Política	Normativa.	
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DESENHO	DE	PESQUISA	

Prof.	Dr.	Bruno	Bolognesi	|	UFPR	

O	 que	 há	 de	 Ciência	 Política	 na	 política?	 Como	 elaborar	 uma	 pergunta	 e	 um	 objetivo	 de	
pesquisa?	Qual	objeto	e	método	escolher	para	 responder	esta	pergunta?	Hipóteses,	 relações	
causais	e	não	causais.	As	etapas	do	research	design.	O	que	é	um	bom	desenho	de	pesquisa?	O	
objetivo	 do	 curso	 é	 introduzir	 o	 estudante	 de	 Ciência	 Política	 no	 debate	 sobre	 como	 as	
pesquisas	são	elaboradas.	A	intenção	é	apontar	como	diferentes	desenhos	de	pesquisa	podem	
levar	 a	 diferentes	 resultados.	 Nesse	 sentido,	 pensar	 o	 formato	 com	 o	 qual	 a	 pesquisa	 será	
conduzida	 é	 o	 primeiro	 passo	 para	 que	 perguntas	 sejam	 respondidas	 com	 um	 objetivo,	
escolhendo	 o	 objeto	 correto	 para	 a	 formulação	 de	 uma	 hipótese	 exequível	 através	 de	 um	
método	acessível	que	ofereça	uma	conclusão	empiricamente	orientada.	O	interessado	não	irá	
encontrar	no	curso	uma	receita	mágica	para	solucionar	todos	os	seus	problemas.	Mas	sim	um	
debate	 sobre	 como	 cada	 escolha	 que	 fazemos	 em	 nossa	 pesquisa	 impacta	 na	 forma	 como	
construímos	conhecimento	em	Ciência	Política.		
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Obs.:	As	referências	sinalizadas	com*	são	de	leitura	altamente	recomendada	para	o	curso.	As	
demais	são	parte	do	debate	e	devem	ser	lidas	para	a	formação	do	estudante	no	tópico.		

	

	

	

	



ANÁLISE	QUALITATIVA	COMPARADA	[QCA]	

Prof.	Dr.	Adrián	Albala	|	USP	

Abordagens	de	n	pequeno	são	estratégias	de	pesquisa	bastante	enraizadas	na	Ciência	Política.	
Recentemente,	a	abordagem	em	pesquisa	qualitativa	operou	uma	revolução	ao	sistematizar	os	
seus	procedimentos	 e	 técnicas	de	 causalidade.	Nesse	 sentido,	 nos	últimos	 anos,	apareceram	
uma	 série	 de	 inovações	 tanto	 para	 os	 estudos	 de	 casos	 como	 para	 os	 estudos	 comparados.	
Nesse	 minicurso,	 colocaremos	 a	 ênfase	 nas	 evoluções	 recentes	 em	 analise	 qualitativa	
comparada	 (QCA)	e	algumas	das	 suas	diversas	variantes.	O	objetivo	principal	é	divulgar	uma	
outra	 forma	 de	 gerar	 evidências	 de	 inferência	 causal.	 Através	 das	 noções	 de	 condições	
necessárias	e	suficientes,	o	curso	apresentará	aos	alunos	uma	ferramenta	útil	e	atualizada.	Os	
temas	abordados	serão:		(1)	introdução	à	logica	da	inferência	causal	comparada	dicotomizada	
(csQCA)	 e	 (2)	 limites	 do	 csQCA	 e	 refinamento	 da	 analise	 comparada:	 o	 recurso	 da	
multicotomização	(mvQCA).	
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