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O curso tem três objetivos básicos: (1) apresentar conceitos teóricos fundamentais de filosofia
e de sociologia política (partes I, II e III); (2) apresentar uma ideia geral da história da política e
do Estado entre nós (parte IV); e (3) observar e discutir aspectos recentes do fenômeno
político no Brasil da “Nova República” e da globalização (parte V).
Ao final do curso, a formação oferecida deverá capacitar o aluno para a compreensão
sociológica dos processos políticos nos planos nacional e internacional, bem como a conexão
dos mesmos. Haverá aulas expositivas e debates sobre textos indicados.
A avaliação será composta por: a) assiduidade e interesse (máximo de 1,0 ponto em um total
de 10,0); (b) pela entrega, no prazo, dos registros de leitura (máximo de 2,0 em um total de
10,0); (c) por um projeto de monografia (máximo de 3,0 em um total de 7,0); e (d), por uma
monografia (máximo de 4,0 em um total de 7,0).
CRONOGRAMA DE ESTUDOS
9 e 11/ago – Introdução. O pensamento sociológico sobre a política. Ciência, política e
neutralidade axiológica. Política, Estado e globalização.
PARTE I – Política e pensamento filosófico
16 e 18/ago – Origens do pensamento político ocidental. Grécia. Aristóteles.
Texto: Excertos d’A Política, em
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_aristoteles_a_politica.pdf
23 e 25/ago – Estado, liberdade e democracia no pensamento político clássico (1)
Textos de e sobre T. Hobbes e J. Locke em
http://www.cedec.org.br/files_pdf/Osclassicosdapoliticavol1.pdf
22 e 24/ago - Estado, liberdade e democracia no pensamento político clássico (2)
Textos de e sobre Burke e Hegel em
http://www.cedec.org.br/files_pdf/Osclassicosdapoliticavol2.pdf
PARTE II – Política e pensamento sociológico clássico
30/ago e 1/set - Estado, liberdade e democracia no pensamento político clássico (3)
Textos de e sobre Tocqueville e Marx em
http://www.cedec.org.br/files_pdf/Osclassicosdapoliticavol2.pdf
6 e 8/set – Durkheim, a política e o Estado
Texto: DURKHEIM, É., Lições de sociologia, caps. III a VIII. São Paulo, T.A.Q. Editores, 1980.
13 e 15/set – Weber, a política e o Estado (1)
Texto: WEBER, Max, Sociologia da dominação. Economia e Sociedade (diversas edições), vol. 2,
cap. IX, seções 1, 2, 3 e 4
20 e 22/set – idem, seções 5 e 7 (nesta, apenas os parágrafos 1 e 5)
27 e 29/set – idem, seção 8
PARTE III – Política e pensamento sociológico contemporâneo
4 e 6/out - Pierre Bourdieu e o poder simbólico
Texto: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Caps. 1, 7 e 9 em

http://colunastortas.com.br/2015/08/03/pierre-bourdieu-download/
11 e 13/out – Habermas e o diálogo entre teoria crítica e liberalismo
Texto: PINTO, José M., A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e
possibilidades de aplicação à administração escolar. Em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-863X1995000100007
18 e 20/out – Honneth. Pós-modernidade, política e reconhecimento
Texto: HONNETH, Axel. A luta por reconhecimento. Caps. 8 e 9, em
http://docslide.com.br/documents/honneth-axel-luta-por-reconhecimentopdf.html
25 e 27/out – Elementos de política internacional e globalização
Texto: BAUMANN, Zygmunt, Em busca da política, em
http://baixarebook.com/2016/07/08/em-busca-da-politica-zygmunt-bauman/
PARTE IV - Origens e significados da política no Brasil
1 e 3/nov – Guerra, economia e religião nos séculos XVI, XVII e XVIII (1)
Texto: ANCHIETA, José de, Os feitos de Mem de Sá, em
http://www.superdownloads.com.br/download/107/feitos-de-mem-de-sa-pe-jose-deanchieta/after-download-32-bits.html
8 e 10/nov - Guerra, economia e religião nos séculos XVI, XVII e XVIII (2)
Textos: ANCHIETA, José de, Cartas (Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 1977), e ANTONIL, Cultura e
opulência do Brasil por suas drogas e minas, em
http://www.superdownloads.com.br/download/175/cultura-opulencia-do-brasil-suas-drogasminas-pe-andre-joao-antonil/after-download-32-bits.html
17 nov – Formação do Estado no séc. XIX
Texto: CARVALHO, José Murilo de, A formação das almas, em
http://www.docfoc.com/carvalho-jose-murilo-de-a-formacao-das-almas-o-imaginario-darepublica-566b0e54a1c74
PARTE V – O Estado e a política no Brasil contemporâneo
22 e 24/nov – O século XX
Textos: LAMOUNIER, B. Formação de um pensamento político autoritário na Primeira
República: uma interpretação. In: Boris Fausto (org.), História geral da civilização brasileira.
Tomo III: “O Brasil Republicano”, 2o Vol. “Sociedade e Instituições (1889-1930)”. 5a ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
DINIZ, E. O Estado Novo: estrutura de poder; relações de classes. In: Boris Fausto (org.),
História geral da civilização brasileira. Tomo III: O Brasil Republicano, 3o Vol. Sociedade e
Política (1930-1964). 5a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
29/nov e 1º/dez – Nossos tempos (1)
Textos: SKIDMORE, Thomas, Brasil: de Castelo a Tancredo, cap. VIII, em
http://docslide.com.br/documents/brasil-de-castelo-a-tancredopdf.html
6 e 8/dez – Nossos tempos (2)
Texto: SOUZA, Jessé, Modernização seletiva, em
http://limpiamas.eu/358/a-moderniza-o-seletiva-souza-jesse-id13189.pdf

