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INTRODUÇÃO

O Brasil vem passando por mudanças expressivas nos campos 
político, econômico, social e das relações internacionais na última 
década. No campo político, passamos pela segunda experiência de 
impedimento presidencial desde a redemocratização. A estabilidade 
das relações entre poderes cedeu lugar a um quadro de maior impre-
visibilidade e conflitos. O sistema partidário, que apesar de elevada 
fragmentação se estruturava basicamente em torno da disputa pre-
sidencial entre dois partidos (PT e PSDB), também se transfigurou 
significativamente nas eleições de 2018. O Presidente da República 
que tomou posse em 2019 optou por não formar um governo de 
coalizão, como tinha sido a regra até o momento. Órgãos de con-
trole e fiscalização ganharam graus cada vez maiores de autonomia e 
lideraram operações de combate à corrupção e ao crime organizado, 
com destaque para a operação Lava Jato, hoje bastante questiona-
da por seus métodos. Acrescente-se ao cenário a novidade do uso 
intenso de mídias alternativas nas campanhas eleitorais e a disse-
minação de informação em quantidade e velocidade nunca antes 
vista. Tomadas em conjunto, essas transformações mudaram a face 
da democracia política erguida a partir de 1988.

No campo econômico, a crise que se arrasta desde 2015 fez 
desabar as taxas de crescimento e agravou o quadro fiscal, variável 
central da estabilidade alcançada nas décadas de 1990 e 2000. O 
desequilíbrio das contas públicas aumentou a preocupação com o 
volume e a qualidade dos gastos do Estado, afetando igualmente a 
formulação e implementação de políticas públicas. No campo so-
cial, novas formas de manifestação ganharam força e tem sido um 
grande desafio interpretar as clivagens sociais por elas representa-
das. Movimentos sociais os mais diversos buscam maior expressão 
e influência sobre as decisões. Identidade e diversidade se tornaram 
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centrais no debate, ao mesmo tempo em que uma inédita polariza-
ção percorre o seio da sociedade e tem impacto sobre a política. 

A incorporação de segmentos por meio de políticas de inclusão 
diminuiu seu ritmo ao passo que reformas econômicas e trabalhistas, 
orientadas para o mercado, apontam para outro modelo de desenvol-
vimento social. Por último, no campo das relações internacionais, a 
política externa do país tem passado por uma profunda reorientação, 
ao passo que questões sistêmicas como integração, imigração e clima, 
dentre outras, seguem desafiando a diplomacia brasileira e demais 
agentes que atuam no plano da política internacional. 

Nesse contexto de grandes transformações, a Ciência Política é 
chamada a rever os modelos de análise desenvolvidos especialmente 
no período de maior estabilidade institucional. Em outras palavras, 
de que modo a disciplina tem reagido a essas novas questões, res-
ponsáveis por colocar em dúvida o conhecimento acumulado até 
aqui? Para responder essa pergunta é preciso antes fazer um balanço 
da produção brasileira de Ciência Política das últimas décadas, cujo 
êxito é, em geral, reconhecido por todos nas mais diversas frentes 
de pesquisa nas quais se estrutura a disciplina. 

A tarefa deve partir de um duplo movimento de identificação de 
quais foram ou têm sido as principais teorias incorporadas desde fora 
no estudo da experiência brasileira, mas também de como as especifi-
cidades do Brasil como caso particular desafiaram aquelas teorias. Ao 
propormos este acerto de contas entre “As Teorias e o Caso”, que 
dá título a este livro, imaginamos que as diversas áreas temáticas que 
compõem a Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) terão a 
oportunidade de sistematizar abordagens teóricas que influenciaram 
os estudos sobre Brasil e, ao mesmo tempo, indicar nossas contri-
buições específicas ao desenvolvimento da própria Ciência Política e 
quiçá orientar a disciplina nesse período de turbulenta travessia. 

O objetivo do presente volume é, portanto, oferecer um “ma-
peamento inserido”, parafraseando o conceito de Peter Evans. Os 
autores da coletânea foram convidados a mapear primeiramente as 
principais linhas teóricas de explicação desenvolvidas nos respec-
tivos campos de atuação e, em seguida, mostrar o diálogo feito a 
partir do caso brasileiro, sem descuidar das especificidades do nos-
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so sistema político, das relações sociais e do legado histórico que 
fazem do Brasil também um caso singular. Dessa forma, o exercí-
cio da comparação, por meio do qual a Ciência Política brasileira 
evoluiu significativamente nos últimos anos, é retomado neste livro 
sem perder de vista os elementos contextuais tão importantes para 
a compreensão adequada de nossa trajetória. 

Com esse objetivo principal, o volume serve ao duplo propósito 
de realizar um levantamento dos principais argumentos utilizados na 
Ciência Política, oferecendo ao(à) leitor(a) um estado da arte atua-
lizado, mas também um mapeamento das principais características 
do Brasil como caso concreto a desafiar teorias eventualmente im-
portadas de outros contextos. Combinamos aqui, então, a revisão 
da literatura com o estudo de caso descritivo para oferecer reflexões 
baseadas em análises sólidas e contextualmente relevantes. Pode-se 
adiantar que o resultado geral não representa apenas um amplo ma-
peamento da disciplina, mas também, alcança o público mais amplo 
e interessado na discussão sobre política brasileira de forma geral, 
não se limitando assim a disputas conceituais próprias do âmbito 
acadêmico. Importante ressaltar que o escopo principal dos artigos 
está endereçado à Ciência Política, mas a relação com as demais dis-
ciplinas não deixa de ocorrer quando pertinente ao tema em questão. 

O presente volume estrutura essas reflexões entre teorias e 
caso a partir de quatorze ângulos de investigação, cada um corres-
pondente a uma das áreas temáticas da ABCP. Na perspectiva da 
“Participação Política”, Débora Rezende e Monika Dowbor discu-
tem a relação entre movimentos sociais e instituições participativas. 
Na perspectiva da “Representação Política”, Maria do Socorro Braga 
e Bruno Speck discutem as lentes teóricas sobre o sistema de repre-
sentação política brasileiro. Luiz Domingos Costa, Adriano Codato, 
Renato Perissinotto e Lucas Massimo, na perspectiva da “Sociologia 
Política”, discutem as dimensões de análise e variáveis importan-
tes para descrever o perfil das elites políticas. Na perspectiva do 
“Pensamento Político Brasileiro”, André Kaysel e Jorge Chaloub 
discutem o conceito fundamental de populismo. Na perspectiva da 
“Política, Direito e Judiciário”, Andrei Koerner e Fabricio Tomio 
analisam resultados de pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal. 
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Na área de “Comunicação Política e Opinião Pública”, Fernando 
Lattman-Weltman discute as relações entre meios de comunicação 
e opinião pública e seus efeitos sobre a democracia nacional. Na 
área de “Teoria Política”, Rúrion Melo debate os temas de contra-
públicos e subalternidade. Na área de “Estado e Políticas Públicas”, 
Eliane Nascimento e Sidney Silva apresentam as teorias de difusão 
de políticas públicas numa perspectiva discursiva. Autores da área 
de “Política Internacional”, Alexsandro Pereira e Dawisson Lopes 
discutem o tema da segurança e das instituições internacionais na 
produção científica nacional. Na área de “Gênero, Democracia e 
Políticas”, Maria Ligia Elias e Daniela Rezende analisam os estudos 
feministas na produção acadêmica brasileira. Na área de “Política 
Externa”, Mónica Salomón e Feliciano Guimarães analisam teorias 
de médio alcance e sua contribuição para os estudos de política ex-
terna sobre o Brasil. Na área de “Comportamento Político”, Mario 
Fuks e Julian Borba debatem os sentimentos partidários. Magna 
Inácio e Marta Mendes, da área de “Instituições Políticas”, revisam 
as conexões entre a produção nacional e as teorias internacionais 
na discussão das relações executivo-legislativo. Por último, Luiz 
Augusto Campos e Cristiano Rodrigues, na perspectiva de “Raça 
Etnicidade e Política”, discutem a notória escassez de estudos sobre 
desigualdades raciais no Brasil. 

Cada um dos capítulos apresenta discussão e tem sustentação 
própria ao mostrar como cada área temática vem fazendo esse diá-
logo entre as teorias e o caso brasileiro. Contudo, algumas leituras 
transversais são possíveis e relevantes para mostrar como a disciplina 
vem lidando de forma conjunta e com esforços compartilhados entre 
diferentes subáreas para explicar temas centrais da Ciência Política. 

Um desses diálogos transversais entre as áreas pode ser visto na 
discussão sobre os efeitos da crise política recente. Partindo desse con-
texto, o Capítulo 3 explora como a renovação política acaba por afetar 
o recrutamento parlamentar e o perfil dos representantes políticos. Na 
dimensão eleitoral, o Capítulo 2 explora as organizações partidárias 
e o vínculo entre partidos e representantes. Já o Capítulo 12 analisa 
os vínculos partidários na perspectiva da identificação dos eleitores, o 
desalinhamento observado e também o forte crescimento do aparti-
darismo e de sentimentos negativos em relação aos partidos políticos. 
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Outra discussão que extrapola delimitações de subáreas diz res-
peito ao funcionamento das instituições políticas brasileiras e a relação 
entre os Poderes. No Capítulo 13 podemos ver a evolução do debate 
especialmente sobre a relação Executivo-Legislativo no Brasil e como 
nessa área o caso brasileiro foi responsável por fundamentar a cons-
trução de teorias sobre o presidencialismo multipartidário. O debate 
sobre o funcionamento dessas instituições avançou bastante, mas só 
se tornou efetivamente abrangente com a inclusão do Judiciário como 
instituição política fundamental. A atuação do Supremo Tribunal 
Federal e a judicialização da política são temas discutidos em profun-
didade no Capítulo 5. Outro elemento que deve ser incluído na tenta-
tiva de compreensão do funcionamento das instituições políticas diz 
respeito às características dos governantes. Nesse ponto, o Capítulo 4 
explora o avanço do populismo na América Latina. 

Para além das instituições políticas, o funcionamento da demo-
cracia depende de sua dimensão social e da inclusão de diversos 
grupos em busca de seus direitos. O Capítulo 7 explora os conceitos 
de contrapúblico e novos conflitos na esfera pública. Já o Capítulo 
1 explora a dimensão institucional da participação política, especi-
ficamente o contexto de institucionalização e desinstitucionalização 
de práticas participativas, que requerem novos sentidos para a par-
ticipação social, para além da inclusão de movimentos sociais no 
processo decisório de políticas públicas. Os Capítulos 10 e 14 discu-
tem a atuação política de grupos minoritários. O capítulo 10 aponta 
que embora gênero tenha sido incorporado como uma variável em 
pesquisas, a perspectiva feminista ainda não é bastante difundida na 
Ciência Política. O debate sobre política e desigualdades raciais é 
ainda completamente incipiente. 

Por último, no campo internacional, o Capítulo 11 discute o 
esforço de construção de teorias de médio alcance, fazendo relação 
com o contexto brasileiro, e também a maior participação do Brasil 
na construção da nova Análise de Política Externa (APE) global. Já 
o Capítulo 9 olha mais diretamente para dentro, abordando a insti-
tucionalização da área de Relações Internacionais no Brasil e tam-
bém oferece mapeamento dos estudos sobre o Brasil e instituições 
internacionais e agendas internacionais e regionais de segurança. 
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A partir dessas reflexões, individuais e também transversais, es-
peramos que o presente volume contribua para o desenvolvimento 
da Ciência Política no Brasil e para que, em conjunto, possamos 
oferecer mais e melhores explicações sobre o caso brasileiro, espe-
cialmente neste período de tamanhas incertezas.

 




