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FLP0402 - POLÍTICA COMPARADA 

(1ºSemestre de 2009) 

Prof. Rogério Arantes 

Programa 

Objetivos gerais 

Introdução ao método comparativo e à política comparada. Exame da comparação 
como método que permite a verificação empírica de hipóteses, propicia 
generalizações e, quando bem sucedida, auxilia-nos na produção de teorias. Exame 
da Política Comparada como campo específico da Ciência Política, interessada no 
desenvolvimento do próprio método comparativo e na ampliação do alcance das 
explicações relativas a temas e problemas que se mostram propícios à investigação 
por esse meio. Em termos mais específicos, dedicaremos atenção a estudos 
comparativos sobre três temas ou problemas: transições democráticas, qualidade 
das democracias e instituições políticas e processo decisório. O curso será dividido 
em quatro módulos, relativamente independentes entre si. 

1a semana (17 e 19 de fevereiro) – Apresentação do Programa. 

Módulo I. Política comparada: questões de método e de teoria.  

2a semana (03 e 05 de março) – Comparando coisas políticas: porque, para 
quê e como. 

La Palombara, Joseph. (1982) “Comparando políticas e governos” in A Política no 
interior das nações. Brasília, Editora UNB, capítulo 1, pp 17-42 (FFLCH 
/323^L299p) 

Sartori, Giovanni (1997) “Método Comparativo e Política Comparada” in A política: 
lógica e método nas ciências sociais. Brasília, Ed UNB, capítulo 9, pp 203-246. 
(FFLCH / 320.1^S251pp) 

(Leitura complementar) 
Hopkin, Jonathan (2002) “Comparative methods” in Theory and Methods in Political 

Science, second edition, edited by David Marsh and Gerry Stoker, Palgrave 
Macmillan. Chapter 12, Pp 249-267 (FFLCH /320^T396^2.ed.) 

3a semana (10 e 12 de março) – Limites e possibilidades do método 
comparativo. 

1a parte.  Questões metodológicas. 

Lijphart, Arend (1971) “Comparative politics and comparative method” in The 
American Political Science Review, 65(3): 682-693. (Disponível no COL) 

Collier, David (1993) “The comparative method” in Finifter, Ada (ed) Political Science: 
the state of the discipline II. Washington, DC, APSA. 

2a parte.  Comparando dimensões institucionais das democracias. 
Lijphart, Arend. Modelos de Democracia. Desempenho e padrões de governo em 36 

países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Introdução, 17-23. (FFLCH 
/321^L727pP) 

4a semana (17 e 19 de março) – Agendas de pesquisa em Política Comparada (I). 

1a parte. Aula expositiva. 
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Wiarda, Howard (1991) “Concepts and Models in Comparative Politics. Political 
Development reconsidered – and its alternatives” in Dankwart Rustow and 
Keneth Paul Erickson (eds) Comparative Political Dynamics: global research 
perspectives. Harpercollins Publishers, New York, NY.  

Mahoney, James and Rueschmeyer, Dietrich (2003) “Comparative Historical Analysis: 
achievements and agendas” in Mahoney, James and Rueschmeyer, Dietrich 
(eds) Comparative Historical Analysis in the Social Science. Cambridge 
University Press, pp 3-37. 

(Leitura complementar) 
David Laitin. (2002) “Comparative Politics: the state of the subdiscipline”. In 

Katznelson, Ira and Milner, Helen V. (eds) Political Science. State of the 
discipline. Washington: American Political Science Association; New 
York/London: WW Norton & Company. (FFLCH /320^Po769) 

2a parte.  Seminário de discussão. 

“El passado, presente y futuro de la política comparada: un simpósio”. Entrevistas de 
Robert Dahl, Juan Linz, Adam Przeworski e David Laitin a Gerardo Munck e 
Richard Snyder. In Política e gobierno, vol. XII, n. 1, 1o semestre de 2005, pp 
127-156. (Disponível no COL)  

Módulo II. Estudos sobre transições e consolidação de democracias.  

5a semana (24 e 26 de março) – Agendas de pesquisa em Política Comparada (II) 

1ª parte.  
Munck, Gerardo (2007) “Agendas y estratégias de investigacion en el estudio de la 

política latinoamericana” in Revista de Ciencia Política, vol 27, n. 1, pp. 3-21 
(Disponível no COL) 

Fernández, Mario (1998) “Transicion versus democratizacion: visiones alternativas 
sobre el cambio político” in Nohlen, Dieter e Fernández, Mario (eds) El 
presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina. 
Caracas, Editoral Nueva Sociedad. Pp. 27-39. (FFLCH /321.8042^P933) 

2ª parte. Preparando o terreno para as próximas aulas (na forma de seminário 
de discussão) 

Robert Dahl (1997). Poliarquia. Participação e oposição. São Paulo, Edusp. Prefácio de 
Fernando Limongi, pp. 11-22; cap 1, pp. 25-37 (FFLCH /321.4^D131pP) 

6a semana (31 de março e 02 de abril) – Transições democráticas: questões 
normativas, conceituais e empíricas. 

O´Donnel, G e Schmitter, P. Transições do Regime Autoritário – Primeiras conclusões. 
São Paulo: Vértice, 1988, cap 2, PP 22-34. (FFLCH /321.9^Tp757) 

Przeworski, Adam. Democracia e Mercado no Leste Europeu e na América Latina. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1994.  cap. 1, pp-25-76. (FFLCH /321.4^P973d) 

(Leituras complementares) 
Kaufman, Robert. “Liberalizacion y democratizacion en America Del Sur: perspectivas 

a partir de la década de 1970” in O´Donnel, G e Schmitter, P e Whitehead. L 
Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas. Buenos 
Aires, Barcelona, México: Editorial Paidós, pp 137-170. 

Monsalve, Sofia e Sottoli, Susana. (1998) “Ingeniería constitucional versus 
institucionalismo histórico-empírico: enfoques sobre la genésis y la reforma 
de las instituciones políticas” in Nohlen, Dieter e Fernández, Mario (eds) El 
presidencialismo renovado. Op.cit pPp 41-55 (FFLCH /321.8042^P933) 
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(06 a 11 de abril) – Semana Santa (não haverá aula) 

7a semana (14 e 16 de abril) – Transições: o que sabemos por meio da 
comparação. 

Robert Dahl (1997). Poliarquia. Participação e oposição. São Paulo, Edusp, cap 3, pp. 
51-62. (FFLCH /321.4^D131pP) 

Linz, Juan e Stepan, Alfred.(1999) A transição e a consolidação da democracia. A 
experiência do sul da Europa e da América do Sul. São Paulo, Paz e Terra. Caps. 
3, 4, 5 e 14. (FFLCH /321.8^L762pP). 

(Leitura complementar) 
Mahoney, James (2003) “Knowledge accumulation in Comparative Historical Research. 

The case of democracy and authoritarianism” in Mahoney, James and 
Rueschmeyer, Dietrich (eds) Comparative Historical Analysis in the Social 
Science. Cambridge University Press, pp 131-174. 

8a semana (23 e 28 de abril) – Prova sobre os dois primeiros módulos. 

Módulo III. Avaliando a qualidade das democracias.  

9a semana (30 de abril e 05 de maio) – Promessas não cumpridas da 
consolidação democrática. 

O’Donnel, Guillermo. “Poliarquias e a (in)efetividade da lei na América Latina”. In 
Novos Estudos Cebrap, n. 51, julho de 1998, pp. 37-61. 

 Collier, David and Levitsky, Steven. 1997. "Democracy with Adjectives: Conceptual 
Issues in the Study of Democratization". World Politics, vol. 49, nº 
3. (Disponível no COL) 

(Leituras complementares) 
Moises, José Álvaro. (2005) “A desconfiança nas instituições democráticas”. Opinião 

Pública, vol. XI, n. 1: 33-63; (Disponível no COL) 
Torcal, Mariano. (2001) “La desafeccion en las nuevas democracias del sur de Europa y 

Latinoamérica” in Revista Instituciones y desarrollo No 8 y 9, Barcelona. 

10a semana (07 e 12 de maio) – Mensurando e avaliando democracias: 
questões normativas, conceituais e empíricas. 

O’Donnel, Guillermo. (1999) “Teoria Democrática e Política Comparada” in Dados, Rio 
de Janeiro, v. 42, n. 4. (Disponível no COL) 

Inkeles, Alex (ed) (1991) On measuring democracy. New Brunswick and London, 
Transaction Publishers. Caps. 1 (“Political democracy: conceptual and 
measurement traps”, Keneth Bollen, pp 3-20) e 3 (“Measuring poliarchy”, M 
Coppedge and W Reinicke, pp47-68) 

(Leitura complementar) 
Mainwaring, Scott; Brinks, Daniel e Perez-Linan, Aníbal. “Classificando Regimes 

Políticos na América Latina”, 1945-1999. Dados [on line]. 2001, vol. 44, no. 4, 
pp. 645-687. (Disponível no COL) 

11a semana (14 e 19 de maio) – Qualidade das democracias: o que desejamos 
e o que sabemos sobre performances e durabilidade. 

Diamond, Larry and Morlino, Leonardo (eds). 2005. Assessing the Quality of Democracy. 
Johns Hopkins University Press. Introduction, ix-xliii. 

Lijphart, Arend.(2003) Modelos de Democracia. Desempenho e padrões de governo em 
36 países. Op.cit,  capítulos 15 e 16. (FFLCH /321^L727pP) 
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Przeworski, Adam; Alvarez, Michael; Cheibub, José Antonio e Limongi, Fernando. 
(1997) “O que mantém as democracias?” in Revista Lua Nova No. 40/41.  

Módulo IV. Instituições políticas e processo decisório em perspectiva 
comparada.  

12a semana (21 e 26 de maio) Instituições políticas e modelos de democracia.  

Rothstein, Bo.(1996) “Political institutions: an overview” in Goodin, Robert y 
Klingemann, Hans-Dieter (eds.) A new handbook of Political Science. Oxford 
University Press. (há versão também em espanhol). 

Lijphart, Arend.(2003) Modelos de Democracia. Desempenho e padrões de governo em 
36 países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, capítulos 2 e 3. (FFLCH 
/321^L727pP) 

13a semana (28 de maio e 02 de junho) Sistemas eleitorais e sistemas 
partidários. 

Lijphart, Arend.(2003) Modelos de Democracia. Desempenho e padrões de governo em 
36 países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,. capítulos 5 e 8. (FFLCH 
/321^L727pP) 

Saez, Manuel A. E Freidenberg, Flavia (2002). “Partidos políticos na América Latina” in 
Opinião Pública, vol. VIII, n. 2, pp. 137-157. (Disponível no COL) 

(Leituras complementares) 
Mainwaring, Scott e Torcal Mariano, (2005). “Teoria e institucionalização dos sistemas 

partidários após a terceira onda da democratização” in Opinião Pública, vol. 
XI, n. 2, pp. 249-286. (Disponível no COL) 

Bendel, Petra. (1998) “Sistemas de partidos en América Latina: critérios, tipologias, 
explicaciones.” in Nohlen, Dieter e Fernández, Mario (eds) El presidencialismo 
renovado. Op. cit. (FFLCH /321.8042^P933) 

14a semana (04 e 09 de junho) Formas de predomínio e equilíbrio nas relações 
entre executivo e legislativo. 

Lijphart, Arend.(2003) Modelos de Democracia. Desempenho e padrões de governo em 
36 países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, capítulos 6 e 7. (FFLCH 
/321^L727pP) 

Cheibub, José A., Przeworski, Adam e Saiegh, Sebastian (2002). “Governos de coalizão 
nas democracias presidencialistas e parlamentaristas” in Dados, vo. 45, n.2, 
pp 187-218. (Disponível no COL) 

(Leituras complementares) 
Chasquetti, Daniel (2001). “Democracia, multipartidismo y coaliciones en América 

Latina: evaluando la dificil combinacion” in  Tipos de presidencialismo y 
coaliciones políticas en America Latina. Colección Grupos de Trabajo de 
CLACSO, Buenos Aires, Argentina, pp 319-359. 

Thibaut, Bernhard. “El gobierno de la democracia presidencial: Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguai en una perspectiva comparada” in Nohlen, Dieter e Fernández, 
Mario (eds) El presidencialismo renovado. Op.cit  (FFLCH /321.8042^P933) 

(11 de junho) – Corpus Christi. Não haverá aula 

15a semana (16 e 18 de junho). Constituições, emendamento e controle 
constitucional pelo Judiciário. 
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Lijphart, Arend.(2003) Modelos de Democracia. Desempenho e padrões de governo em 
36 países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, capítulo 12. (FFLCH 
/321^L727pP) 

Taylor, Matthew M. (2008) Judging policy. Courts and Policy Reform in Democratic 
Brazil. Stanford, Stanford University Press, caps. 2 (pp 13-23) e 7 (132-152). 

(Leituras complementares) 
Lutz, Donald S. (1994) “Toward a theory of constitutional amendment”. The American 

Political Science Review; June; 88, 2, pp. 355-370. (Disponível no COL) 
Negretto, Gabriel L.. (2008) “The durability of constitutions in changing environments: 

explaining constitutional replacements in Latin America”. Kellogg Institute 
for International Studies, University of Notre Dame. (Disponível no COL) 

Couto, Cláudio G. & Arantes, Rogério B.. (2006) “Constituição, governo e democracia no 
Brasil”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Junho de 2006, vol.21, no. 61, 

p.41-62. (Disponível no COL) 

16a semana (23 e 25 de junho). Agendas de pesquisa em Política Comparada 
(III): reflexões a partir do Brasil 

Melo, Marcus André.(2007) “O viés majoritário na política comparada: 
responsabilização, desenho institucional e qualidade democrática.” Revista 
Brasileira de Ciências Sociais. vol. 22, no. 63 pp. 11-29. (Disponível no COL) 

Limongi, Fernando.(2002) Política Comparada: da teoria da modernização ao novo 
institucionalismo. Livre-Docência. FFLCH-USP, cap V. (Disponível em COL) 

Metodologia e critérios de avaliação 

O curso será baseado em aulas expositivas e, eventualmente, seminários de 
discussão. A pesquisa sobre temas e problemas específicos, em termos teóricos e 
empíricos, poderá ser incentivada como forma de ampliar o conhecimento e, 
especialmente, tendo em vista a elaboração do trabalho final. Faremos uso da 
ferramenta COL (Cursos On Line) para acesso a textos, bancos de dados e projetos 
de pesquisa em política comparada disponíveis na Internet. Os alunos serão 
avaliados por meio de cinco atividades, e sua média final será composta da 
seguinte forma: 

1. Participação ao longo do curso (5%). 
2. Um seminário no primeiro módulo do curso, precedido de resenha (em 

grupo) do texto indicado para leitura (10%, de caráter obrigatório1). 
3. Um trabalho individual escrito em sala de aula (prova), sobre os dois 

primeiros módulos do curso (51%, de caráter obrigatório) 
4. Um trabalho final, cujo tema poderá ser escolhido pelo aluno dentre os 

tópicos abordados nos módulos 3 e 4. O trabalho será conduzido em etapas, 
a partir de meados do semestre, sob a orientação do professor. Poderá ser 
individual ou em duplas. Uma pré-proposta de tema ou problema, redigida 
em no máximo 20 linhas, deverá ser entregue em 21 e 26 de maio (noturno 
e vespertino, respectivamente) e os trabalhos finais deverão ser entregues 
em 23 e 25 de junho (noturno e vespertino, respectivamente). Não haverá 
tolerância de atrasos em relação a essas datas. (34%, de caráter 
obrigatório) 

 

                                                 
1 Entende-se por “caráter obrigatório”: a não realização dessa atividade implicará 
automaticamente reprovação na disciplina, mesmo que se obtenha nota suficiente para 
aprovação por meio da média ponderada das demais avaliações. 


