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It not infrequently happens that persons without any other special qualification 

than the drama of their lives are precipitated into important political positions. 

 

�Doutorado na Columbia University em 1900, principia a sua carreira como 

professor de história das doutrinas políticas. Em 1923 cria, na APSA, um 

Committee on Political Research que, para além de desenvolver os esquemas do 

psicologismo e do behaviorismo nos domínios da ciência política, vai dedicar-se 

à unificação das ciências sociais, para o que recebe fortes apoios da Fundação 

Rockefeller.  

�Com New Aspect of Politics, de 1925, inaugura a chamada Escola de Chicago, 

onde se aplicarão os modelos do psicologismo e do behaviorismo aos domínios 

da ciência política, a qual é entendida como simples ciência social que tem como 

fenómeno central o poder.  

�As propostas de Merriam já constavam do manifesto The Present State of the 

Study of Politics, de 1921, onde propunha duas bases para renovação dos 

estudos politológicos: por um lado, a exploração das bases psicológicas e 

sociológicas do comportamento político; por outro, a introdução dos métodos 

quantitativos na análise política. 
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