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APRESENTAÇÃO

A Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) orgulha-se 
de ser uma instituição que ao longo de sua história tem oferecido 
inestimáveis contribuições para o desenvolvimento científico e para 
a reflexão sobre os grandes problemas nacionais. Este livro expres-
sa, de forma exemplar, essa tradição. 

Para além de sua inegável atualidade e rigor científico, o livro 
expressa outra característica que marca nossa Associação: a diversi-
dade de perspectivas teóricas e metodológicas, estruturada por meio 
de suas Áreas Temáticas (ATs). 

A ABCP possui 17 ATs, em torno das quais estruturam-se os 
subtemas que constituem nossa disciplina1. São, assim, um retrato sig-
nificativo da configuração da Ciência Política no país, transforman-
do-se – e, principalmente, sendo ampliadas – ao longo do tempo, de 
acordo com os movimentos internos ao próprio campo. Contando 
com associadas e associados de diferentes instituições e regiões do 
país, refletem a diversidade das trajetórias de formação e das experiên-
cias de docência, pesquisa e atuação profissional da disciplina.

Gestões anteriores da ABCP têm estimulado a produção de li-
vros apoiados nas ATs. O resultado está em publicações de qualida-
de, que são um recurso para ampliar as análises e debates públicos 
sobre o estado da arte da disciplina e, principalmente, os desafios 
com que nos defrontamos, em contextos específicos. Por isso, são 
também parte de um processo no qual se constroem memórias da 
Ciência Política no país.

1  Das 17 Áreas Temáticas que compõem a ABCP hoje, 14 participaram deste livro. Infelizmente, 
três delas comunicaram aos organizadores do livro sua impossibilidade de compor a coletânea, por 
diferentes razões.
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Apoiando-se no desenho das Áreas de Trabalho, gestões ante-
riores publicaram A Constituição de 1988, trinta anos depois (Editora 
UFPR, 2018) e A Ciência Política no Brasil: 1960-2015 (FGV, 2016). 
Dando sequência a essas iniciativas, a presente gestão apresenta o 
livro As teorias e o caso, escrito por pesquisadoras e pesquisadores que 
participam da coordenação das Áreas de Trabalho neste momento, 
organizado por membros da diretoria ampliada da ABCP e publica-
do pela Editora da UFABC. 

Trata-se de um incentivo à reflexão, a partir de diferentes áreas e 
perspectivas, sobre o modo como nossos modelos teóricos respon-
dem aos desafios colocados pela política brasileira no presente. Seu 
contexto é, também, o do alinhamento permanente da ABCP com 
valores democráticos e com o respeito à pluralidade. Nesse senti-
do, este livro demonstra a diversidade das contribuições da Ciência 
Política, não apenas ao voltar-se para o próprio campo, mas também 
ao pensar a democracia no país, fornecendo bases sólidas para a 
análise e a crítica política, mapeando desafios e abrindo caminho 
para novas agendas de pesquisa.
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