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Exercício 01
Com base na bibliografia obrigatória indicada, marque “Verdadeiro” (V) ou “Falso” (F) para as sentenças
que serão apresentadas a seguir e justifique cada uma das suas escolhas em no máximo 5 linhas.
1.1 (__) A observação de inúmeras ocorrências é tida, atualmente, como um método científico válido
suficiente para a detecção de padrões estáveis de ocorrências de um determinado fenômeno.
1. 2 (__) Filosoficamente, a maneira como se obtêm conhecimento objetivo da realidade social é objeto
de disputa entre as disciplinas das Ciências Sociais. As diferentes perspectivas ontológicas e
epistemológicas empregadas resultam em procedimentos distintos que impactam na escolha da
metodologia e na consequente maneira de formular teorias.
1. 3 (__) Embora incomum, algumas teorias específicas dentro das abordagens positivistas descartam
bases filosóficas preservando coerências devido ao emprego de métodos específicos de pesquisa.
1. 4 (__) A metodologia a ser adotada em uma pesquisa é resultante da interação entre o entendimento
acerca da 1) caracterização do objeto de pesquisa, 2) da compreensão acerca do que é possível saber
sobre ele, e, por fim; 3) das teorias formuladas a respeito do objeto de pesquisa.
1.5 (__) Com o passar os anos, o ímpeto de adoção de leis gerais pela ciência foi substituído pela adoção
de leis probabilísticas.

1.6 (__) Mesmo partindo de compreensões díspares sobre causa, a adoção de determinados métodos de
pesquisa garantem à diferentes teorias as mesmas capacidades de explicação.
1.7 (__) A perspectiva contrafactual de inferência causal, é bastante restrita e supõe que duas afirmações
sobre dois eventos distintos A e B são verdadeiras, onde a primeira afirmação é a de que “Se A ocorresse
então B também ocorreria” e a segunda afirmação seria de que “se A não ocorresse logo B também não
ocorreria”.
1.8 (__) Aspectos metateóricos alicerçam teorias, que guiam métodos de análise pelo tipo de explicação
que apresentam e também pelo tipo de causalidade adotada. As formulações teóricas e os métodos de
análise são os elementos principais de um desenho de pesquisa.
Exercício 02
Tendo em visto a leitura do Capitulo “Panorama geral nas Ciências Sociais” , leia os seguintes
parágrafos retirados do artigo “Obama’s Reelection Prospects under ‘Bread and Peace’ Voting in the
2012 US Presidential Election”1 de Douglas Hibbs e responda as questões propostas:
“De acordo com o Modelo “Pão e Paz no pós guerra”, as eleições presidenciais
americanas devem ser interpretadas como uma sequência de referendos sobre o
histórico do partido do presidente durante seus quatro anos de mandato. De fato,
votos agregados no pós-guerra para presidência são bem explicados por apenas
dois determinantes fundamentais medidos objetivamente: (1) crescimento médio
ponderado do rendimento pessoal disponível real per capita ao longo do mandato
presidencial, e (2) fatalidades militares cumulativas dos EUA devidas a
desdobramentos hostis e não provocados2 das forças armadas americanas em
guerras estrangeiras. Nenhuma outra variável externa afeta sistematicamente os
votos agregados do pós-guerra para o presidente.
Fator 1: Pão
O desempenho econômico geralmente é o fator dominante. O partido do presidente
incumbente ao disputar a sua reeleição é recompensado pelo bom desempenho do
crescimento da renda real e punido pelo mau desempenho, com as taxas de
crescimento da renda em período mais próximos da data de eleição recebendo
maior peso do que resultados obtidos no início do mandato. O voto é retrospectivo.
O crescimento da renda pessoal real per capita é a mais ampla medida agregada de
mudanças no bem-estar econômico do eleitorado, na medida em que inclui a renda
de todas as fontes do mercado e de transferência de pagamentos para pessoas,
sendo ajustada pela inflação, pelo crescimento da população e pelos impostos e
correlacionada com mudanças nas variáveis centrais da economia, como o
1 Hibbs, D. (2012). Obama's Reelection Prospects under “Bread and Peace” Voting in the 2012 US Presidential
Election. PS: Political Science & Politics, 45(4), 635-639. Disponível em: https://douglas-hibbs.com/HibbsArticles/HIBBSPS-2012-ONLINE.pdf
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O sentido do termo não provocado é o de que os conflitos nos quais os Estados Unidos estão envolvidos não foram
iniciados pelos países envolvidos nas guerras.

desemprego e o PIB real per capita. Assim, mudanças no desempenho econômico
são melhor mensuradas pela média ponderada das taxas de crescimento (em taxas
anuais ou trimestrais) da renda pessoal real per capita, calculada
retrospectivamente a partir do trimestre eleitoral até o primeiro trimestre completo
de cada mandato presidencial.
Fator 2: Paz
O segundo fator que afeta sistematicamente os votos para o partido do presidente
são fatalidades militares sofridas pelos EUA devido a desdobramentos hostis e não
provocados das forças armadas americanas em conflitos externos; nomeadamente
as intervenções militares na Coreia, Vietnã, Iraque e Afeganistão. Minha pesquisa
mostra que as penalidades eleitorais infligidas por essas guerras afetam o voto
recebido pelo partido do presidente que promoveu o conflito armado - os
republicanos pelo Iraque e os democratas pelo Coreia, Vietnã e mais recentemente
o Afeganistão - e as penalidades eleitorais sofridas pelo candidato incumbente são
proporcionais ao número cumulativo de fatalidades militares americanas por
milhões de americanos ocorridas durante o seu mandato (Hibbs 2000; Hibbs
2008). Para os presidentes que herdam guerras estrangeiras não provocadas que
foram iniciados pelo partido da oposição existe um intervalo antes de que
fatalidades dos EUA comecem a interferir negativamente no seu desempenho
eleitoral. O voto de Richard Nixon em 1972 não foi afetado por fatalidades dos
EUA no Vietnã, porque a Guerra do Vietnã foi herdada de Lyndon Johnson. E o
voto de Barack Obama em 2012 não será afetado por fatalidades no Iraque porque
a guerra do Iraque foi herdada de George W. Bush.”
a) Qual o fenômeno está sendo explicado por Hibbs(2012)? Transcreva com suas próprias palavras
a teoria proposta pelo autor. Para fazer isso pedimos que:
(i)
Quais são os fatores que segundo o autor fornecem uma explicação adequada para o
fenômeno a ser explicado
(ii)
Identifique a relação causal que liga esses fatores identificados ao fenômeno em questão.
(Utilize no máximo 10 linhas para a realização dessa questão)
a) Na leitura do capítulo 2, aprendemos sobre as etapas que antecedem a criação de um desenho de
pesquisa. Uma pesquisa se propõe a responder a uma pergunta, porém anteriormente é preciso
estabelecer a qual teoria a pesquisa está ancorada, qual o tipo de explicação se pretende fornecer
e qual o tipo de causalidade que o artigo está vinculado. O artigo de Hibb (2012) está ancorado
na teoria do voto econômico no qual se espera que os eleitores escolham os candidatos que de
certa forma maximizem a qualidade de vida. Entre os modelos de causalidade apresentados, em
qual deles você julga que o argumento desenvolvido pelo autor se enquadra. Justifique a resposta.
(Utilize no máximo 10 linhas para a realização dessa questão)

