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I. IDENTIFICAÇÃO  
UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Ciências Sociais 

CURSO: Ciências sociais, habilitação políticas públicas/ PPGCP 

DISCIPLINA: Comportamento político: teses e controvérsias 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 CARGA HORÁRIA TOTAL: 64 

ANO/SEMESTRE: 2019.1 TURNO/TURMA:  

PROFESSOR (A): Dr. Robert Bonifácio (http://lattes.cnpq.br/9425542829673914) 
II. EMENTA  
A disciplina abordará algumas das principais obras clássicas do campo do comportamento 
político, a partir da década de 1960 até o período recente. Explorar-se-á as obras de referência 
da literatura, bem como aquelas obras que apresentam a estas um qualificado viés crítico. 
Serão abordadas questões relativas a cultura cívica, a adesão à democracia, ao capital social e 
à escolha eleitoral.  
III. OBJETIVO GERAL  
Lecionar sobre obras de referência em comportamento político, apresentando também obras 
que lhes fazem contraponto de forma qualificada.  
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Abordar obras de referência no campo do comportamento político 
- Dotar os discentes de conhecimentos básicos sobre pesquisas de opinião e leitura de dados 
V. METODOLOGIA  
Aulas expositivas com participação dos discentes. Aplicação de exames distintos ao longo do 
semestre.  
VII. AVALIAÇÃO  
 
A avaliação é diferenciada para graduandos e graduados que estão matriculados na disciplina.  
 
Para os graduados:  
A disciplina conta com 2 tipos de exames: seminário e laboratório de comportamento 
político. 
 
O seminário é um exame a ser realizado individualmente ou em dupla (a depender da 
quantidade de alunos da turma) e consiste em fazer uma exposição sobre uma ou mais obras 
indicadas pelo professor. O/ A(s) discente(s) que realizará(ão) o seminário deverá(ão) 
entregar um fichamento à turma via e-mail até as 12h do dia da apresentação, além de expor o 
conteúdo dos textos indicados em sala de aula. O tempo para apresentação em sala de aula 
pode variar de 60 a 80 minutos. Após a apresentação, o professor e a turma farão 
considerações e/ou perguntas, que deverão ser respondidas pelo(s) responsável(is) pelo 
seminário. O valor total desse exame é de 5 pontos.  
 
No laboratório de comportamento político, a aula se realizará na sala de aula usual e também 
em laboratório de informática (a depender de disponibilidade) e serão apresentados para a 
turma alguns questionários e bancos de dados de pesquisas de opinião. A turma se dividirá 
em grupos e, a partir da manipulação dos documentos e bancos de dados, os discentes 
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construirão um problema de pesquisa, ao qual será abordado de forma conceitual e empírica. 
Após os dois dias de aula indicados para essa tarefa, cada grupo exporá para a turma o 
trabalho desenvolvido. O valor total do exame é de 5 pontos.  
 
Para os graduandos: 
A disciplina conta com 2 tipos de exames: respostas de perguntas sobre textos e laboratório 
de comportamento político. 
 
 
As respostas de perguntas sobre textos é um exame a ser realizado de forma individual. 
Consiste em ler e responder a perguntas indicadas pelo professor a 4 textos específicos, 
indicados abaixo:   
 
(1) ALMOND; Gabriel; VERBA, Sidney. The civic culture: political attitudes and 
democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1963. Prefácio e capítulos 
1, 2, 5, 6, 9, 12 e 13. 
(2) INGLEHART, Ronald; WELZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e 
democracia: a sequência do desenvolvimento econômico. São Paulo: Editora Francis, 2009. 
Introdução, cap. 1, 2, 7 e 8.  
(3) PUTNAM, Robert. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006. Cap. 1, 3, 4 e 6.  
(4) DOWNS, Anthony. Uma teoria econômica da democracia. São Paulo: Edusp, 2013. 
Cap. 3, 5, 7, 12 e 14.   
 
As perguntas serão expostas em sala de aula ou por e-mail, logo após a exposição do 
professor sobre os textos indicados acima. Os discentes terão até a data da aula seguinte, no 
horário limite de 12h, para entregar um documento digitalizado (por e-mail) com as respostas. 
Não será aceito entrega das respostas para além do prazo estabelecido. A cada documento 
com respostas, relacionado a um texto específico, será atribuído valor máximo de 1,5 pontos, 
atingindo 6 pontos no total dos 4 documentos.  
 
Sobre o laboratório de comportamento político, ver acima.  
 
VIII. CRONOGRAMA*  
 
19/03 
1ª aula: aula inaugural  
 
26/03 
2ª aula: aula virtual 1  
Fichamento de texto (para todos os discentes): 
- Almond e Verba (1963). Prefácio e capítulos 1, 2, 5, 6, 9, 12 e 13. 
 
02/04 
3ª aula: a cultura cívica  
- Almond e Verba (1963). Prefácio e capítulos 1, 2, 5, 6, 9, 12 e 13. 
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09/04 
4ª aula: críticos de “The civic culture” (SEMINÁRIO 1) 
- Lijphart (1980) e Pateman (1980)  
 
 
16/04 
5ª aula: desenvolvimentos recentes da cultura política   
- Inglehart e Welzel (2009). Introdução, cap. 1, 2, 7 e 8. 
 
23/04 
6ª aula: críticos às teses de Inglehart e parceiros (SEMINÁRIO 2) 
- Muller e Seligson (1994) e Przeworski, Cheibub e Limongi (2003). 
 
30/04 
7ª aula: palestra com Prof. Dr. Lucas Okado (Pós doutorando – PPGCP) 
- Welzel (2013). Cap. 1, 2, 8, 9 e 10.  
 
07/05 
8ª aula: aula virtual 2 
Fichamento de texto (para todos os discentes): 
- Putnam (2006). Cap. 1, 3, 4 e 6. 
 
14/05 
9ª aula: capital social  
- Putnam (2006). Cap. 1, 3, 4 e 6 
 
21/05 
10ª aula: críticos à Putnam (SEMINÁRIO 3) 
- Abu-El-Haj (1999) e Reis (2003).  
 
28/05 
11ª aula: escolha racional e voto  
- Downs (2013).  
 
04/06 
12ª aula: críticos à escolha racional (SEMINÁRIO 4) 
- Aldrich (1993) e Batista Pereira (s/a). 
 
11/06 
13ª aula: palestra com o Prof. Me. Gabriel Bento Madeira (Prof. Substituto/ FCS) 
- Samuels e Zucco Jr (2018). Cap. 3. Complementar: Evans e Pickup (2010).  
 
18/06 
14ª aula: oficina para manipular e analisar dados de pesquisas de opinião (parte 1) 
 
25/06 
15ª aula: oficina para manipular e analisar dados de pesquisas de opinião (parte 2) 
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02/07 
16ª aula: apresentação de trabalhos da oficina 
 
09/07 
17ª aula: prova substitutiva  
 
IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR  
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Informativo Bibliográfico, nº 47, 1999.  
ALDRICH, John. Rational choice and turnout. American Journal of Political Science, v. 
37, nº 1, 1993.  
ALMOND; Gabriel; VERBA, Sidney. The civic culture: political attitudes and democracy in 
five nations. Princeton: Princeton University Press, 1963. Prefácio e capítulos 1, 2, 5, 6, 9, 12 
e 13. 
BATISTA PEREIRA, Frederico. Razões e abstenções: o que a escolha racional tem a dizer 
sobre o paradoxo da participação (Manuscrito. NÃO CITAR).  
DOWNS, Anthony. Uma teoria econômica da democracia. São Paulo: Edusp, 2013. Cap. 3, 
5, 7, 12, 15 e 16. 
EVANS, Geoffrey; PICKUP, Mark. Reversing the causal arrow: the political conditioning of 
economic perceptions in the 2000–2004 US Presidential Election Cycle. Journal of Politics. 
v. 72, n. 4, 2010.   
INGLEHART, Ronald; WELZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e 
democracia: a sequência do desenvolvimento econômico. São Paulo: Editora Francis, 2009. 
Introdução, cap. 1, 2, 7 e 8. 
LIJPHART, Arendt. The structure of inference. In: ALMOND; Gabriel; VERBA, Sidney 
(eds). The civic culture revisited. Sage: Newbury Park, 1980.  
MULLER, Edward; SELIGSON, Mitchel. Civic culture and democracy: the question of 
causal relationships. American Political Science Review, v. 88, nº 3, 1994.  
PATEMAN, Carole. The civic culture: a philosophic critique. In: ALMOND; Gabriel; 
VERBA, Sidney (eds). The civic culture revisited. Sage: Newbury Park, 1980.  
PRZEWORSKI, Adam; CHEIBUB, José Antônio; LIMONGI, Fernando. Democracia e 
cultura: uma visão não culturalista. Lua Nova, nº 58, 2003.  
PUTNAM, Robert. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006. Cap. 1, 3, 4 e 6. 
REIS, Bruno. Capital social e confiança: questões de teoria e método. Revista de Sociologia 
e Política, nº 21, 2003.  
SAMUELS, David; ZUCCO JUNIOR, Cesar. Partisans, anti-partisans, and non-partisans: 
voting behavior in Brazil. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge  
WELZEL, Christian. Freedom Rising: human empowerment and the quest for emancipation. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Cap. 1, 2, 8, 9 e 10.  
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XI. ASSINATURAS  
 
 

                                                                                                      
 
                       PROF.                                                                  PROF. 
                   Coordenador do Curso                                      Responsável da Disciplina 
* O cronograma poderá ser alterado no decorrer do período letivo.  


