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RESUMO 

Para poder discutir sobre ciência política, devemos entender que não 

podemos formar um corpo de preposições que podem ser reduzidas a um 

axioma (principio base para formação de uma teoria), podemos dizer que, 

numa ciência como a matemática e a física, que se estuda os fenômenos 

do mundo externo e conseguem formar tal corpo supracitado e então 

trabalhar sobre esses problemas e encontrar as soluções para tal, a 

Ciência Política que tem como um cerne uma interpretação de fenômenos 

subjetivos a partir da auto interpretação do homem, da sociedade e da 

historia que confronta concepção de ordem prevalecente na sociedade com 

os critérios de um conhecimento critico da ordem. Cada sociedade possui 

uma auto interpretação de sua ordem, desenvolvendo símbolos pelos quais 

expressam sua experiência de ordem, esse fenômeno não pode ser tratado 

de acordo com o modelo de ciência e objeto usado nas ciências naturais. 

Para entender então o que é “Realidade Política” e “Ciência Política” 

observa-se a confusão causada pela era das ideologias vivida atualmente, 

onde o termo ciência se tornou um topos que deve dar prestígio a varias 

interpretações que não partam do campo subjetivo como a auto 

interpretação do homem e de sua sociedade(ideologias). Então nessa 

situação determinada por um lado pelo modelo social dominante de ciência 

e objeto, e por outro, pelas pretensõescientificas da ideologia, parece não 

haver razão para discutir o que a ciência política pode ser, pois não faz 

sentido definir ciência política que se quer existe como um corpo de 

preposições e axiomas, através de métodos ou tópicos, assim aceitaríamos 

um modelo inconveniente de ciência e objeto. A tensão na realidade 

política pressiona historicamente para além da auto interpretação da 

sociedade em direção a interpretação ética, forçando assim, a realidade 

política a uma relação em que ela assume o papel de objeto. 
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