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PROGRAMA DE DISCIPLINA – 2017/01 
 

CÓDIGO: IH 1519 

CRÉDITOS: 03  

NOME DA DISCIPLINA: TE EM PPEAS: ESTADO E ORGANIZAÇÃO 

DE INTERESSES 

DIA: Segundas-Feiras 

HORÁRIO: 09 às 14 horas 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: JORGE O. ROMANO 

 

 

CATEGORIA 

(    ) Obrigatória Mestrado                         (    ) Obrigatória Doutorado 

(X ) Fundamental Mestrado                        (    ) Fundamental Doutorado 

(    ) Específicas de linha de pesquisa         (    ) Laboratórios de Pesquisa 

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: O curso pretende oferecer, de forma introdutória, um panorama dos 

principais enfoques sobre o Estado contemporâneo, destacando em particular os padrões de articulação de 

interesses, a conformação de classes sociais e os modos de influenciar nos processos decisórios das políticas 

públicas. 

 

EMENTA: Os temas estão organizados em quatro módulos.  

No primeiro apresentam-se as abordagens clássicas sobre o Estado contemporâneo: pluralismo, elitismo e 

marxismo. 

No segundo procura-se apresentar questões sobre o Estado, o campo politico, a organização de interesses e 

a ação coletiva a partir de autores contemporâneos como Bourdieu e Offe.  

No terceiro módulo se apresentam duas leituras dos desafios políticos do Estado, a democracia e a 

organização de interesses no século XXI: a de Boaventura de Sousa Santos com a ascenção do fascismo 

social e a necessidade de democratização da democracia; e a de Laclau e Moufee e suas reflexões sobre 

hegemonia, agonismo, populismo de direita e de esquerda. 

No quarto modulo se discutirão leituras sobre a organização de interesses no Brasil de hoje: lulismo, 

populismo, fascismo, luta de classes. 

Finalmente no quinto módulo discutem-se questões e desafios que se colocam para a  reinvenção das 

esquerdas:  a busca e mudança do real,  a emancipação e a política de esquerda 

 

http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#obrigatorias
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#obrigatorias
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#especificas
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#lab
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CONTEÚDO PROGRÁMATICO:  

1. As abordagens clássicas sobre o Estado Contemporâneo: pluralismo, elitismo e marxismo. (4 aulas) 

2.Estado, campo politico, organização de interesses e ação coletiva: Bourdieu e Offe (3 aulas)  

3.Duas leituras dos desafios políticos do Estado, a democracia e a organização de interesses no século XXI: 

Boaventura e o fascismo social; Laclau e Moufee e o  populismo ( 4 aulas) 

4. Leituras sobre a organização de interesses no Brasil de hoje: lulismo, populismo, fascismo, luta de classes. 

(2 aulas) 

5. Os desafios na reinvenção das esquerdas: a busca e mudança do real, a emancipação e política de esquerda 

(2 aulas) 

 

METODOLOGIA DAS AULAS: Expositivas e seminários. 

 

FORMA DE AVALIAÇÃO: trabalho final de aproximadamente 12 a 15 páginas 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

1. As abordagens clássicas sobre o Estado Contemporâneo: pluralismo, elitismo e marxismo. (4 

aulas)   

* Smith, Martin. El pluralismo. In: Marsh D. y Gerry Stoker (eds). Teoría y métodos de la ciencia política. 

Madrid, Alianza Editorial,1997, p. 217-234. 

* Evans, Mark. El elitismo. In: Marsh D. y Gerry Stoker (eds). Teoría y métodos de la ciencia política. 

Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp 235-254. 

* Romano, Jorge O.  “As abordagens pluralistas e elitistas e o estudo das políticas públicas”. In: Romano 

Jorge, Política nas políticas: um olhar sobre a agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Mauad X; Seropédica, 

RJ: EDUR, 2009. pp. 29-78. 

 * Taylor, George. El marxismo. In: Marsh D. y Gerry Stoker (eds). Teoría y métodos de la ciencia política. 

Madrid, Alianza Editorial, pp 255-272. 

*Coutinho, Carlos N. A dualidade de poderes. Introdução a teoria marxista do Estado e a revolução. Cão 

Paulo: Brasiliense, 1985,  

* Romano, Jorge O.  As leituras elitistas e pluralistas nos estudos brasileiros. In Política nas Políticas: um 

olhar sobre a agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Mauad X; Seropedica, RJ: EDUR, 2009. pp.143-201. 

*Romano, Jorge O.  Redes e outros enfoques, teorias e modelos no estudo das políticas públicas In Política 

nas Políticas: um olhar sobre a agricultura brasileira. Rio de Janeiro: Mauad X; Seropédica, RJ: EDUR, 

2009. pp.79-120. 

 

2. Estado, campo politico, organização de interesses e ação coletiva: Bourdieu e Offe (3 aulas)  

* Bourdieu, Pierre: Sur l‘État. Cours ao College de France 1989-1992. París: Éditions Raisons d’agir / 

Éditions  du Seuil, 2012 ( capítulos a serem selecionados).  

* Bourdieu, Pierre. Espíritu de Estado, Génesis y Estructura del Campo Burocrático. In: Bourdieu, Pierre. 

Razones prácticas. Sobre la Teoria de la acción. Barcelona, Editorial Anagrama, 1997, pp 91-125.  

* Bourdieu, Pierre.  A representação política: elementos para uma teoria do campo político. In: Bourdieu 

Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro, Diffel, 1990, cap VII. 

* Offe, Claus. Duas lógicas da ação coletiva: notas teóricas sobre a classe social e a forma de representação. 

In: Offe, Claus. Problemas estruturais do Estado Capitalista. São Paulo, Tempo Brasileiro, 1986. 
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3.Duas leituras dos desafios políticos do Estado, a democracia e a organização de interesses no século 

XXI: Boaventura e o fascismo social; Laclau e Moufee e o  populismo ( 4 aulas) 

3.1 Boaventura e a ascenção do fascismo social e a democratização da democracia.  

* Santos, Boaventura de Sousa, “A crise do Contrato Social da Modernidade e a Emergência do Fascismo 

Social” e“A reinvenção solidária e participativa do Estado”, em Santos, Boaventura de Souza, A gramática 

do tempo: para uma nova cultura política,  São Paulo: Cortez, 2006, p. 317-376. 

* Santos, Boaventura de Sousa, “Democratizar a Democracia. Politizar a política e democratizar a 

democracia. Democracia, populismo e insurgência”, em Santos, Boaventura de Souza, A difícil democracia: 

reinventar a esquerda. São Paulo, Boitempo, 2016, pp. 117-169. 

 

3.2. Laclau e Moufee: hegemonia, agonismo, populismo de direita e de esquerda 

*Moufee, Chantal. Agonísitca. Pensar el mundo politicamente. Buenos Aires, Fondo Cultura Económica, 

2014. 

*Moufee, Chantal. La política democrática em la época post-política. Debates y Combates, num. 1, ano 1,  

nov. 2011, p 75-89. 

* Laclau, Ernesto. La Razón Populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2007 (capítulos a 

serem seleccionados)  

* Panizza, Francisco. Introduccion. El populismos como espejo de la democracia. In: Paniza, Francisco 

(org.). El populismo como espejo de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2009,pp. 

9-49.  

*Pessoa, Carlos. Hegemonia em tempos de globalização. In: Pós-estruturalismo e teoria do discurso: em 

torno de Ernesto Laclau. Leo Peigoto Rodrígues, Daniel de Mendoça (orgs.), Porto Alegre, EDIPUCRS, 

2008., p.133-143.  

* Moufe, Chantal. El “fin de la política” y el desafio del populismo de derecha. In: Paniza, Francisco (org.). 

El populismo como espejo de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econômica, 2009, pp. 71-96. 

*Stavrakakis, Yannis. Más allá de la extrema derecha: el desafio populista europeo. Debates y Combaates, 

num. 4, ano, nov.-dez. 2012,  p 79-89. 

*America in Populist Times: An Interview With Chantal Mouffe, By Waleed Shahid. The Nation.  15 de 

dezembro de 2016 

* Iñigo Errejón e Chantal Mouffe. Podemos. Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la 

democracia. 2016 , Icaria, Madrid.  

 

4. Leituras sobre a organização de interesses no Brasil de hoje: lulismo, populismo, fascismo, luta de 

classes. (2 aulas) 

* Singer, André. Os sentidos do Lulismo. Reforma Gradual e Pacto Conservador. São Paulo: Companhias 

das Letras, 2012. Partes selecionadas: “Introdução: alguns temas da Questão Meridional” p. 9-49 e “Será o 

lulismo um reformismo fraco” p. 169-221 

* Singer, Andre, e Loureiro Isabel. Apresentação – Elementos para uma cartografia do desenvolvimento 

lulista. Em: As Contradições do Lulismo: a que ponto chegamos. André Singer e Isabel Loureiro (orgs.). 

São Paulo, Boitempo, 2016, pp 9-19. 

* Singer, André. A (Falta) de base política para o ensaio desenvolvimentista. Em: As Contradições do 

Lulismo: a que ponto chegamos. André Singer e Isabel Loureiro (orgs.). São Paulo, Boitempo, 2016, pp. 21-

54 

* Braga, Ruy. Terra em transe: o fim do lulismo e o retorno da luta de classes. Em: As Contradições do 

Lulismo: a que ponto chegamos. André Singer e Isabel Loureiro (orgs.). São Paulo, Boitempo, 2016, pp.55-

92 

* Mendoça, Daniel de: Porque el lulismo no seria populista?. Debates y Combaates, num. 6, ano 4 maio 
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2014, p 195-216. 

* Lopes, Alice Casimiro. No habrá paz en la política. Debates y Combaates, num. 6, ano 4 maio 2014, p 

121-143. 

* Follari, Roberto. La batalla interminable. Neopopulismo y medios hegemónicos. Debates y Combaates, 

num. 5, ano 3,  jul-ago 2013, p 117-132. 

*Dellatorre, Raul. Un golpe mediático transnacional. Debates y Combaates, num. 5, ano 3,  jul-ago 2013, p 

133-144. 

* Maar, Wolfang Leo. Luta de clases na socialização capitalista: Estado pprivatizado e construção privada 

de esfera pública. Em: As Contradições do Lulismo: a que ponto chegamos. André Singer e Isabel Loureiro 

(orgs.). São Paulo, Boitempo, 2016, pp. 219-254. 

 

5. Os desafios na reinvenção das esquerdas: a busca e mudança do real, a emancipação e política de 

esquerda (2 aulas) 

* Wood, Ellen Meiksins. Capitalismo e emancipação humana: raça, gênero e democracia. Conclusão. Em: 

Wood, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo histórico. Sã Paulo, 

Boitempo, 2006, 227-250. 

* Badiou, Alan “Em busca do real perdido”. Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2017 

* Safatle, Vladimir. A esquerda que não teme dizer seu nome. São Paulo: Três Estrelas, 2012 

* Santos, Boaventura de Sousa, “Reinventar as esquerdas. Cartas às esquerdas”, em Santos, 

Boaventura de Souza, A difícil democracia: reinventar a esquerda. São Paulo,  Boitempo, 2016, 

pp. 173-207. 

 
  
 


