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Universidade do Minho – Escola de Economia e Gestão 

Licenciatura em Administração Pública, 2017/2018 – 1.º semestre 

 

Introdução à Ciência Política 

João Cancela – joaocancela@gmail.com 

 

Objectivos de ensino 

O objectivo fundamental desta unidade curricular (UC) é oferecer as bases teóricas para a compreensão da 

especificidade da Ciência Política (CP), entendida como o ramo do conhecimento que produz e testa de 

forma sistemática um corpo de hipóteses no domínio da política. Pretende-se que esta UC possibilite a 

aquisição de conhecimentos relativos às linhas mestras da evolução e dos debates da CP, bem como a 

aprendizagem de algumas ferramentas fundamentais para uma análise dos sistemas políticos 

contemporâneos.  

A unidade curricular estrutura-se em duas partes. No primeiro módulo, partindo de uma exposição sobre a 

definição e a prática das ciências sociais, discute-se a autonomia disciplinar da CP, os seus fundamentos e 

a sua evolução histórica. Serão também apresentados os principais paradigmas da CP contemporânea, bem 

como as metodologias de investigação mais frequentemente empregues. Ao longo deste módulo serão ainda 

apresentados e problematizados alguns conceitos centrais para o estudo dos processos políticos, como 

poder, autoridade, soberania, Estado e nação. Na segunda secção, com uma natureza mais aplicada, serão 

apresentados e discutidos temas concretos que ilustram o contributo que a CP oferece para o estudo das 

instituições e sistemas políticos contemporâneos. Assim, e à luz da evolução da CP retratada no módulo 

anterior, serão estudados a oposição entre democracia e autoritarismo e, de seguida, a diversidade de 

sistemas democráticos existentes. Para este efeito, articular-se-á uma panorâmica de um conjunto de 

instituições, processos e ideias: governos, parlamentos, representação, sistemas eleitorais, partidos 

políticos e sistemas de partidos, e ideologias políticas. 

 

Resultados de aprendizagem 

1. Adquirir conhecimentos fundamentais sobre conceitos basilares da ciência política 

2. Distinguir as várias abordagens ao estudo da política 

3. Familiarização com instituições, processos e ideias fundamentais no estudo da política  
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Programa sucinto 

1. O que é a ciência política? Definição, origens e evolução. 

2. Abordagens, paradigmas e métodos no estudo da política. 

3. Conceitos fundamentais: poder, autoridade, Estado, nação e identidade. 

4. Instituições, processos e ideias: democracia, autoritarismo, sistemas eleitorais, governos, 

parlamentos, partidos políticos, participação e ideologia. 

 

Métodos de ensino 

Exposição dos conteúdos pelo docente. Debates nas aulas sobre a matéria leccionada.  

 

Métodos de avaliação 

Dois exames escritos (50% + 50%). 

 

Bibliografia fundamental  

Pasquino, Gianfranco (2010) [2ª. ed. Portuguesa]. Curso de Ciência Política. Estoril: Principia. [à excepção 

de um dos capítulos, que foi acrescentado especificamente nesta edição e que será disponibilizado 

em PDF, a primeira edição também pode ser utilizada.] 

 

Porta, Donatella della (2003) [ed. portuguesa]. Introdução à Ciência Política. Lisboa: Editorial Estampa.    

 

 

Bibliografia complementar 

 

Caramani, Daniele (ed.) (2014), Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. 

 

Goodin, Robert E. e Hans-Dieter Klinggemann (eds.) (1998). A New handbook of Political 

Science. Oxford: Oxford University Press 

 

Heywood, Andrew (2013). Politics, Basingstoke: Palgrave Macmillan  [4ª edição]. 
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Programa detalhado 

 

21 de Set* (aula a remarcar) – Apresentação do programa e do funcionamento da unidade curricular.  

 

Módulo 1 – Ciência política: definição, origens e evolução 

22 de Set. – O estudo da política 

Della Porta, cap. 1 (“Entre o Estado e o poder: o que é a política”), pp. 13-42 

Pasquino, cap. 1 (“Natureza e evolução da ciência política”), pp. 7-14 

 

28 de Set. – Ciência e o método científico 

 Della Porta, cap. 1 (“Entre o Estado e o poder: o que é a política”), pp. 42-48 

  

29 de Set. – A relevância da Ciência Política 

Pasquino, cap. 1 (“Natureza e evolução da ciência política”), pp. 34-37 

Leitura adicional recomendada: Bo Rothstein, “Human Well-being and the Lost Relevance of Political 

Science” (disponível no Blackboard) 

 

 

Módulo 2 – Abordagens e métodos no estudo da política 

6 de Out. – Abordagens ao estudo da política (1): Teoria normativa; behaviourismo  

Pasquino, cap. 1 (“Natureza e evolução da ciência política”), pp. 12-17 

 Della Porta, cap. 1 (“Entre o Estado e o poder: o que é a política”), pp. 30-35 

  

12 de Out. – Abordagens ao estudo da política (2): escolha racional, neo-institucionalismo e abordagens 

críticas 

 Della Porta, cap. 1 (“Entre o Estado e o poder: o que é a política”), pp. 35-42 

 

13 de Out. – Métodos na ciência política 

 Pasquino, cap. 2 (“Os métodos de análise”) 

 

Módulo 3 – Conceitos fundamentais em ciência política  

19 de Out. – Poder e autoridade (1) 

 Della Porta, cap. 1 (“Entre o estado e o poder”), pp. 23-30  

 Max Weber, “A política como vocação” (disponível em castelhano e inglês no Blackboard) 
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20 de Out. – Estado, soberania e legitimidade (1) 

 Della Porta, cap. 1 (“Entre o estado e o poder”), pp. 18-23 

 Max Weber, “A política como vocação” (disponível em castelhano e inglês no Blackboard) 

 

26 de Out. – Estado, soberania e legitimidade (2) 

 Della Porta, cap. 1 (“Entre o estado e o poder”), pp. 18-23 

 Max Weber, “A política como vocação” (disponível em castelhano e inglês no Blackboard) 

 

27 de Out. – Nação e identidade 

 Isabel Estrada Carvalhais (2005), Os desafios da cidadania pós-nacional, Porto: Afrontamento, pp. 46-

56 (disponível no Blackboard) 

 

2 de Novembro – 1.º teste  

 

Módulo 4: Instituições, processos e ideias 

9 de Nov. – Democracia 

 Pasquino, cap. 11 (“Os regimes democráticos”) 

 Della Porta, cap. 2 (“Entre liberdade e direitos: o que é a democracia), pp. 49-64; 73-84 

 

10 de Nov. – Autoritarismo 

 Pasquino, cap. 10 (“Os regimes não democráticos”) 

 Della Porta, cap. 2 (“Entre liberdade e direitos: o que é a democracia), pp. 49-64; 73-84 

 

16 de Nov. – Parlamentos 

 Pasquino, cap. 7 (“Parlamentos e representação”) 

 Della Porta, cap. 6 (“Entre a maioria e o consenso: o que é a representação”), pp. 197-208 

 

17 de Nov. – Governos  

 Pasquino, cap. 8 (“Os governos”) 

 Della Porta, cap. 6 (“Entre a maioria e o consenso: o que é a representação”), pp. 208-225 

 

23 de Nov. – Ideologias políticas (1): principais correntes ideológicas  

 Andrew Heywood (2013), Politics, Basingstoke: Palgrave. Cap. 2, “Political Ideas and Ideologies”, pp. 

27-55. [disponível no Blackboard] 
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24 de Nov. – Ideologias políticas (2): esquerda e direita; populismo 

 Andrew Heywood (2013), Politics, Basingstoke: Palgrave. Cap. 2, “Political Ideas and Ideologies”, pp. 

27-55. [disponível no Blackboard] 

 Cas Mudde e Cristóbal Rovira Kaltwasser (2013), Populism, in Michael Freeden and Marc Stears (org.), 

The Oxford Handbook of Political Ideologies, Oxford: Oxford University Press [disponível no 

Blackboard] 

 

30 de Nov. – Cultura política e participação (1) 

 Pasquino, cap. 3 (“A participação política”) 

 Della Porta, cap. 6 (“Entre a maioria e o consenso: o que é a representação”), pp. 208-225 

 

7 de Dez. – Cultura política e participação (2) 

 Pasquino, cap. 3 (“A participação política”) 

 Della Porta, cap. 6 (“Entre a maioria e o consenso: o que é a representação”), pp. 208-225 

 

14 de Dez. – Revisões 

 

15 de Dez. – Revisões 

 

Data do segundo teste: 11 de Janeiro de 2018 

 

 


