
 

Estado e Teoria Política (verão de 2020) 
 
 
 
 
Professor: Pablo Holmes 
Email: pabloholmes@gmail.com 
Sala: A1-47/7, Prédio do IPOL/IREL 
O curso acontecerá entre os dias 20/01 e 05/02 de 2019. 
Horário de Aulas: No primeiro dia (20/01), a aula começará às 10 e irá até 12:30h. Depois 

começará às 9h e irá até as 12:20h.  
Nome da disciplina no moodle: ESTPOL_verao2020 
Senha do moodle: estado2020 
 
 
ATENCÃO AO MOODLE, QUALQUER MODIFICAÇÃO ESTARÁ LÁ 
 
 
 
EMENTA: Esta disciplina se dedica à temática do Estado. Estado será abordado a partir de 
diferentes disciplinas e a partir de uma perspectiva da história das ideias. Assim, iremos 
abordar as concepções fundantes do Estado moderno, nas teorias contratualistas e seus 
críticos. Faremos uma abordagem sociológica a partir da problemática da legitimidade e da 
formação da modernidade. Faremos uma incursão no debate da ciência política e da economia 
política, finalizando com uma breve reflexão dos dilemas e limites do poder regulatório do 
Estado na sociedade mundial contemporânea.  
 
 
Metodologia:  
 
 
-A disciplina deverá ser acompanhada de forma presencial. Mas ela usará exclusivamente a 
plataforma EAD da UnB para a comunicação sobre horário das aulas, atividades e tudo o mais 
que for necessário.   
 
- O calendário será exatamente aquele previsto na plataforma eletrônica oferecida pelo 
Moodle. 
 
- As leituras e materiais indicados estarão disponíveis no moodle.  
 
Avaliação: 
 
 
 A avaliação a partir dos seguintes critérios: 
 
- Presença e participação em sala de aula  
 
- Realização das atividades previstas no programa 
 
-Haverá uma prova final  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Plano de Curso 
 
 

 
20/01 -  10h -Encontro 1: Apresentação e discussão do programa. 
 
21/01 – 9h – Encontro 2: O surgimento da soberania e o problema do Estado 
Leitura sugerida:  
 

• Reinhart Koselleck, Crítica e Crise: uma contribuição à patogênese do pensamento 
burguês. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999, p. 26-39 

• Charles Tilly, War Making and State Making as Organized Crime. In: T. Skocpol, P. 
Evans et al, Bringing the State Back in.  Cambridge University Press, 1985, p. 169-
191. 

 
22/01 –  9h – Encontro 3–O Estado no contratualismo e no organicismo 
 
Leitura sugerida:  

• Norberto Bobbio, Direito e Estado no pensamento de Emmanuel Kant, p. 189-243. 
• Júlio Bernardes, A crítica de Hegel à teoria do Contrato, in: Estado e Política: A Filosofia 

Política de Hegel, pp. 67-77 
 
23/01 - 9h – Encontro 4 – O Estado como ideologia: o marxismo e a crítica ao Estado burguês. 
 
Leitura sugerida:  

• Friedrich Engels, A Origem da família do Estado e da propriedade privada, capítulo IX.  
• Lênin. O Estado e a Revolução. São Paulo: Editora Hucitec, 1987, p. 7-27. 

 
 
24/01 - 9h – Encontro 5 – O Estado moderno e a diferenciação social: Uma visão sociológica 
 
Leitura sugerida:  

• Emile Durkheim. A Divisao do Trabalho Social (Livro 2, capítulo III), pp. 67-90 
 
 
Leitura obrigatória para o fim de semana:  
 

• Friedrich Hayek. O uso de conhecimento na sociedade. 
• Peter Evans. Análise do estado no mundo neoliberal: uma abordagem institucional 

comparativa. In: Revista de Economia Contermporânea, 4, 1998, pp. 51-85Será 
entregue uma resenha dos dois textos até o domingo 23h.   

Atividades no fim de semana (8h) 



 

 

 

27/01 – 9h – Encontro 6: O estado e o problema da legitimação. 
 
Leitura sugerida:  

• Max Weber. Racionalização formal e racionalização material do direito. In: Economia 
e Sociedade, Vol 2. Brasília, UnB, 2004, pp. 100-117. 

 
• Jürgen Habermas. Para a reconstrução do materialismo histórico, introdução. São 

Paulo: Brasiliense, p. 11-48.  
 
28/01 – 9h – Encontro 7: O Estado e sua autonomia: Poulantzas e Klaus Offe.  
 
Leitura sugerida:  

• Claus Offe. “Dominação de classe e sistema político”, em Problemas estruturais do 
Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, pp. 140-77. 

 
 
29/01 – 9h – Encontro 8: A crítica liberal ao Estado burocrático: teorias da desregulação e o 
liberalismo neoliberal. 
Leitura sugerida:  
 

 
• Braithwaite, J., 2008. Regulatory Capitalism: How it works, ideas for making it work 

better, Cheltenham - Northhampton: Edward Elgar, chapter 1. 
 

30/01 – 9h – Encontro 9: O estado como ator e o estado como meta-ator: o argumento 
institutionalista. 
 
Leitura sugerida:  

• Peter Evans. Análise do estado no mundo neoliberal: uma abordagem institucional 
comparativa. In: Revista de Economia Contermporânea, 4, 1998, pp. 51-85. 

• Theda Skokpol, Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research, 
in: Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol (Orgs.), Bringing the 
State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 3-43 

 
01/02 – 9h – Encontro 10: Debate na turma entre dois grupos: O Problema do Estado, seus 
limites, sua necessidade, seus problemas.  
 
Deverá ser entregue até domingo 23h uma resenha sobre qualquer texto da disciplina, 
excetuados os dois obrigatórios do fim de semana anterior.   
(Atividade no fim de semana: 4h) 
 
03/02 – 9h – Encontro 11: O problema do direito no Estado moderno: A tensão entre 
constitucionalismo e democracia e o problema do populismo. 
 



 

 
04/02 – 9h – Encontro 12: A crise do Estado num mundo transnacionalizado.  
 
O Constitucionalismo entre a Fragmentação e a Privatização: Problemas Evolutivos do Direito 
e da Política na Era da Governança Global. Dados (Rio de Janeiro. Impresso), v. 57, p. 1137-
1168, 2014 
 
05/02 -  8h – Encerramento do curso 
 
Prova será feita no final de semana e deverá ser entregue até o dia 09/02 às 21h.  
 
 


