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Descrição

Esta disciplina tem por objetivo oferecer aos alunos de graduação uma formação básica na área de com-
portamento político, com foco particular sobre os temas de opinião pública, participação política, com-
portamento eleitoral e raça, racismo e estereótipos. A disciplina possuí dois objetivos: 1) familiarizar os
alunos com a literatura na área de comportamento político; e 2) iniciar os alunos à pesquisa científica. A
primeira parte da disciplina será dedicada a esse primeiro objetivo e a segunda parte ao segundo.

O formato típico das aulas na primeira parte da disciplina será o seguinte: durante a primeira parte da
aula, o professor apresentará os objetivos e material previsto no programa e na segunda parte, os alunos
deverão participar em discussões a partir de perguntas sugeridas pelo professor. Os alunos deverão ler
artigos e/ou capítulos ANTES de cada aula. Vale ressaltar que a carga de leitura para este curso é pesada
e que boa parte do material está em inglês.

Na segunda parte da disciplina, será reservado tempo para discutir sobre como conduzir pesquisa
nas ciências sociais e, mais particularmente na área de comportamento político. Serão desenvolvidos
dois projetos de pesquisa, sendo que metade dos alunos participaram de um projeto e a outra metade do
outro. Participaram dessa segunda parte da disciplina o Prof. Wladimir Gramacho (COM) assim como
alunos os pós-graduação Mariana Marques e Robert Lee. No final da disciplina, os alunos irão apresentar
os resultados da pesquisa da qual participaram.

Material

O material será disponibilizado em formato eletrônico na plataforma Aprender (Moodle).

Avaliação

Haverá uma prova no meio do semestre (22 de outubro) sobre o material apresentado nas aulas e a
elaboração e apresentação de um trabalho de pesquisa. A prova valerá 50% da nota final e o trabalho de
pesquisa outro 50%.

Plano do curso

1 Introdução ao estudo do comportamento político

� 11 de agosto: Apresentação do programma do curso.

� 13 de agosto:

• paginas 778-789 do Kinder, Donald R. 1998. “Opinion and Action in the Realm of Politics” In D.
Gilbert et al., eds., Handbook of Social Psychology. 4th Edition, Oxford University Press.

� 18 de agosto:

• paginas 789-800 do Kinder, Donald R. 1998. “Opinion and Action in the Realm of Politics” In D.
Gilbert et al., eds., Handbook of Social Psychology. 4th Edition, Oxford University Press.
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2 Participação política

� 20 de agosto:

• Blais, A. 2006. “What Affects Voter Turnout ?” Annual Review of Political Science 9: 111-125.

� 25 de agosto:

• Franklin, M. N. 2002. “The Dynamics of Electoral Participation.” Comparing Democracies 2.

3 Comportamento eleitoral

� 27 de agosto:

• Miller, W. L. e R. G. Niemi. 2002. “Voting: Choice, Conditioning, and Constraint.” In Comparing
Democracies 2.

�01 de setembro:

• Lewis-Beck et al. 2008. “Theoretical Orientation.” InThe American Voter Revisited.

� 03 de setembro:

• Lau, R. e D. Redlawsk. 2005. “A New Theory of Voter Decision Making.” In How Voters Decide.

4 Raça, racismo e estereótipos

� 08 de setembro:

• Telles, E. 2004. O Significado da Raça na Sociedade Brasileira Capítulo 1: Introdução.

� 10 de setembro:

• Telles, E. 2004. O Significado da Raça na Sociedade Brasileira Capítulo 2: Da supremacia branca à
democracia racial.

� 15 de setembro:

• Telles, E. 2004. O Significado da Raça na Sociedade Brasileira Capítulo 3: Da democracia racial à ação
afirmativa.

� 17 de setembro:

• Telles, E. 2004. O Significado da Raça na Sociedade Brasileira Capítulo 4: Classificação racial.

� 22 de setembro:

• Telles, E. 2004. O Significado da Raça na Sociedade Brasileira Capítulo 6: Discriminação racial.

5 Metodologia de pesquisa em comportamento político

� 24 de setembro:

• McDermott, R. 2002. “Experimental Methods in Political Science.” Annual Review of Political Science
5: 31-35.

� 29 de setembro:

• McDermott, R. 2002. “Experimental Methods in Political Science.” Annual Review of Political Science
5: 35-61.

� 01 de outubro:

• Pager, D. 2006. “Medir a discriminação.” Tempo Social 18: 65-88.

� 06 de outubro:

• Camino, L., P. da Silva, A. Machado e C. Pereira. 2001. “A face oculta do racismo no Brasil: uma
análise psicossociológica.” Revista Psicologia Política 13-36.
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� 08 de outubro:

• Pereira, C., A. R. R. Torres e S. T. Almeida. 2003. “Um estudo do preconceito na perspectiva das
representações sociais: Análise da influência de um discurso justificador da discriminação no pre-
conceito racial.” Psicologia: reflexão e crítica 16: 95-107.

� 13, 15 e 20 de outubro: Aulas sobre como conduzir pesquisa nas ciências sociais.

� 22 de outubro: ***Prova.***

� 27 e 29 de outubro: ***Semana universitária: não haverá aula.***

� 03 de novembro: Apresentação do Professor Wladimir Gramacho (COM) sobre recrutamento de es-
tudantes para pesquisa.

� 05 de novembro: Apresentação do Professor Wladimir Gramacho (COM) sobre realização de pesquisa
e experimentos.

� 10 de novembro: Apresentação de trabalho de Mariana Tanús Marques “Esperança, Medo e as
Eleições Presidenciais de 2008: o Papel das Emoções no Comportamento Eleitoral.”

� 12 de novembro: Apresentação de trabalho de Robert Lee “Medindo assuntos socialmente sensíveis:
o uso do experimento de lista e políticas de ação afirmativa”

� 17 de novembro: Aula sobre como apresentar resultados de pesquisa.

� 19, 24 e 26 de novembro e 01 de dezembro: aulas reservadas para trabalhar nos projetos de pesquisa:
não haverá aula.

� 03 de dezembro: ***Apresentação dos trabalhos de pesquisa.***

� 08 de dezembro: ***Entrega dos trabalhos de pesquisa e balanço do semestre.***
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