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Ementa:  

O pensamento político no Brasil. Utopias fundadoras das matrizes liberais, positivistas, 

marxistas, populistas e autoritárias. O debate político institucional ao longo da história 

brasileira. Visões da teoria política brasileira na atualidade: cientistas políticos e meio 

universitário e acadêmico. 

Objetivos Específicos  

1. Compreender temas fundamentais do pensamento político brasileiro;  

2. Discutir o pensamento de alguns dos mais destacados intelectuais que, no curso da história 

nacional, se dedicaram a estudar aspectos e processos sociais, políticos e econômicos, e que, no 
limite, contribuíram com o incremento do arcabouço institucional brasileiro, que forjou um 
determinado curso de desenvolvimento;  

3. Analisar à luz de alguns desses intelectuais, o processo de formação das instituições nacionais, 
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considerando a atuação de suas elites dirigentes;  

4. Proporcionar ao estudante ferramentas de análise das principais linhagens do pensamento político 

brasileiro;  

5. Promover o debate em torno do pensamento político brasileiro, valorizando os momentos de ruptura 
institucional verificados no Brasil ao longo de sua história. Compreender temas fundamentais do 

pensamento político brasileiro;  

6. Discutir o pensamento de alguns dos mais destacados intelectuais que, no curso da história 
nacional, se dedicaram a estudar aspectos e processos sociais, políticos e econômicos, e que, no 
limite, contribuíram com o incremento do arcabouço institucional brasileiro, que forjou um 
determinado curso de desenvolvimento; 

7.  Analisar à luz de alguns desses intelectuais, o processo de formação das instituições nacionais, 
considerando a atuação de suas elites dirigentes;  

8. Proporcionar ao estudante ferramentas de análise das principais linhagens do pensamento político 
brasileiro;  

9. Promover o debate em torno do pensamento político brasileiro, valorizando os momentos de ruptura 

institucional verificados no Brasil ao longo de sua história. 

Conteúdo Programático  

1. Linhagens do pensamento político brasileiro 
2. Formação do pensamento político brasileiro: ideias e personagens 
3. Cartografia do pensamento político brasileiro 

Metodologia  

A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas de forma síncrona por plataforma digitais 

disponibilizadas pela UFES com debates, discussões e exposições de conceitos. De forma 
assíncrona, os alunos participação com leituras, fichamentos de textos, realização de estudos 

dirigidos referentes aos objetos de discussão da modalidade síncrona como também atividades 
de aplicação.  
 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação da disciplina considerará a participação e aproveitamento. O aluno terá seu 

desempenho avaliado a partir da participação e do engajamento nas atividades propostas 
(seminários, estudos dirigidos, debates, leituras compartilhadas), bem como pela produção de 
fichamentos realização de estudo dirigido e elaboração de um texto, na forma de resenha 

temática (tamanho do texto: entre 2 e 3 laudas). Em suma: 
Fichamento (3,0 pontos)   
Produção da resenha temática (3,0) pontos 
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Estudo dirigido (3,0) pontos 
Participação nas aulas (1,0) pontos 
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Cronograma  

 

 O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante as etapas do 

Tempo Universidade que se articula com o tempo Comunidade. 
 

Unidade I 20h 

Unidade II 20h 

Unidade III 20h 

Porcentagem de aulas síncronas 25% - 15 horas  

Porcentagem de aulas assíncronas 75% - 45 horas 

Dias letivos: 

Setembro: 15 (Aula síncrona), 15, 22, 22, 29 (aula síncrona), 29 
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Outubro: 6 (aula síncrona, 6 13, 13, 20 (aula síncrona), 20, 27, 27 

Novembro: 3 (aula síncrona), 3, 10, 10, 17(aula síncrona), 17, 24, 24 

Dezembro: 1(aula síncrona), 1, 8,8 15(aula síncrona), 15, 22, 22 

 


