Os autores
Fábio Wanderley Reis (org.)
Bolivar Lamounier
Olavo Brasil de Lima Jr.
Hélgio Trindade
Judson de Cew

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
REIS, F., org. LAMOUNIER, B., et al. Os partidos e o regime: a lógica do processo eleitoral
brasileiro [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2009. Os autores. pp. 1. ISBN
978-85-99662-96-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.
Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

OS AUTORES

Fábio Wanderley Reis é doutor em Ciência Política pela
Universidade de Harvard (EUA) e professor do Departamento de Ciência
Política na Universidade Federal de Minas Gerais.
Bolivar Lamounier é doutor em Ciência Política pela Universidade da
Califórnia, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e
professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Editou, com a
colaboração de Fernando Henrique Cardoso, o livro Os Partidos e as
Eleições no Brasil, publicado pela Editora Paz e Terra em 1976.
Olavo Brasil de Lima Jr. é professor do Instituto Universitário de
Pesquisas di Rio de Janeiro. Colabora regularmente na revista Dados.
Hélgio Trindade é doutor em Ciência Política pela Universidade de
Paris. Entre seus trabalhos publicados destaca-se Integralismo: o fascismo
brasileiro na década de 30 (Difel, 1974).
Judson de Cew é doutor em Ciência Política pela Universidade de
Connecticut. Lecionou no Departamento de Ciência Política da UFMG em
1971-1972, e no Departamento de Ciências Sociais da UFRS de 1973 a
1977. É atualmente professor do Departamento de Ciência Política da
Flórida International University (EUA).

1

APRESENTAÇÃO

Os autores reunidos neste volume vêm há algum tempo estudando a
problemática dos partidos políticos, do processo político-eleitoral, e das
alternativas institucionais que se abrem diante do atual regime brasileiro. Os
trabalhos aqui apresentados dão continuidade ao que já haviam publicado,
mas ao mesmo tempo resultam de um esforço coletivo de pesquisa que
talvez seja inédito entre nós e que, por isso mesmo, merece ser relatado.
Ninguém desconhece que a eleição de 1974, dados os seus resultados
até certo ponto imprevistos, retirou os partidos políticos e o processo
eleitoral do limbo a que haviam sido atirados pelo regime autoritário e
dramatizou a urgência de uma reformulação político-institucional. No
terreno acadêmico, esse acontecimento teve o efeito de revigorar um campo
de estudos até certo ponto abandonado. Testemunho desse renovado
interesse foi por exemplo a coletânea Os Partidos e as Eleições no Brasil,
editada em 1975 por Bolivar Lamounier e Fernando H. Cardoso. Foi a
partir dos trabalhos produzidos em 1974, incluídos na referida coletânea,
que um grupo de pesquisadores decidiu dar continuidade a esta linha de
estudos. Em novembro de 1975, sob os auspícios do Departamento de
Ciência Política da UFMG, realizou-se em Belo Horizonte um seminário
intitulado As eleições e o problema institucional, e discutiu-se a
possibilidade de pesquisar em vários estados, de maneira padronizada e
comparativa, as eleições municipais previstas para 1976. O presente livro,
baseando-se em pesquisas feitas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul, é o resultado desse projeto. Para melhor
compreendê-lo, é conveniente recordar aqui alguns aspectos da conjuntura.
As análises do regime vigente no Brasil convergem com muita
frequência na indicação de seus pilares básicos. O principal deles é sem
dúvida a coesão das forças armadas. Mas essa coesão não se baseia
exclusivamente no profissionalismo e nas características específicas da
organização militar. Ela é também assegurada e cimentada por princípios de
legitimação externos à organização militar, ou seja, por influxos
provenientes da opinião pública civil: por manifestações, recomendações,
pressões e incentivos imensamente variados. Sem negar a enorme
heterogeneidade de suas fontes e conteúdos, é porém lícito afirmar que o
2

