
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
 

CP015-F – SEMINÁRIO AVANÇADO EM CIÊNCIA POLÍTICA I 

 

PROFA. WALQUÍRIA LEÃO REGO 

 

1º SEMESTRE/2015 

 

 

O curso se desenvolverá com base na leitura completa do livro.  NEUMANN, Franz, 

Behemoth: Pensamiento y Acción en el Nacional-Socialismo, México, Fondo de Cultura 

Económica, 2005. 650 páginas. Considerado um dos grandes  clássicos da Ciência Política do 

século XX, pois analisa de modo  único, o fenómeno  da ascenção do Nazismo e a 

consequente dissolução da democracia de Weimar. Para tanto, apresenta uma pesquisa 

documental imensa, como ainda mobiliza os grandes clássicos do pensamento político. Outra 

virtude da obra reside na sua excepcional, quase um caso exemplar, de capacidade analítica 

interdisciplinar.  A complexidade do fenómeno nazista impôs um dialogo fecundo com a 

teoría politica clássica,  a sociología de Max Weber, o marxismo, em especial, o debate 

económico, sobre as transformações do capitalismo analisadas e debatidas, sobretudo, por 

Rudolf Hilferding e  Friedrich Pollock e outros.  

 

 

DEBATE POLÍTICO-JURÍDICO 

 

Referencia obrigatória  No interior da obra pode-ser destacado o debate político jurídico, entre 

Hans Kelsen e Carl Sshmitt, os juristas Karl Renner e tantos outros importantes da época. A 

obra de Franz Neumann é de grande complexidade analítica, pois cumpre com as promesas de 

análise política emersas das exigencias teóricas do projeto intelectual e de pesquisas da Escola 

de Frankfurt. O  objeto exigiu um longo e profundo  debate intertextual e grande domínio 

histórico por parte do autor.   

A demonstração da experiencia anterior revelou que as sessões de debate em sala de aula 

serão feitas de 15 em 15 dias para dar possibilidade aos estudantes de ler com calma e o 

devido cuidado a problemática que tal obra suscita.  
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