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Sistemas de governo, padrões de governança, estabilidade democrática 

 

Há um debate na literatura sobre a relação entre formas de governo e estabilidade democrática. 

Abordando os principais autores e seus pontos de discordância, discorra sobre como eles 

identificam, empiricamente, a relação causal entre forma de governo e estabilidade democrática. 

 

 

Sistemas eleitorais e sistemas partidários 

 

Sistemas eleitorais diferem na maneira como convertem votos em cadeiras no legislativo. Como a 

literatura aborda, empiricamente, essas diferenças? Explique os vieses majoritário e partidário e 

como esses vieses afetam a representação política? 

 

As relações Executivo/Legislativo no Brasil 

 

É significativa a ocorrência de governos minoritários na América Latina. Quais os determinantes, 

apontados pela literatura, para a formação de governos minoritários? Como verificar empiricamente 

a presença destes determinantes? Sugira um desenho de pesquisa que permita estabelecer uma 

relação causal entre esses determinantes e a formação de governos minoritários. 

 

 

Instituições e políticas públicas 

 

Como a literatura contemporânea prevê que os partidos alocarão políticas públicas visando otimizar 

seu resultado eleitoral? Responda discutindo as principais versões dos modelos distributivos. 

 

 

Partidos políticos e organização partidária 

 

A literatura sobre organização partidária explicava as transformações destas organizações como um 

movimento de convergência, no tempo, na direção de certos tipos ideias. A literatura mais recente 

aponta para uma grande diversidade de formas organizacionais em diferentes países em uma mesma 

época e que essas formas não se encaixam facilmente em um tipo ideal ou outro. Essa constatação 

apresenta um desafio metodológico para a pesquisa comparada das organizações partidárias. Como 

essa literatura recente lida com esse problema? Na sua opinião, as tipologias partidárias devem ser 

abandonadas? Se sim, o que por no lugar? 

 



 

 

 

Democracia e processos de democratização: transições e estabilidade. 

 

Há um debate na literatura sobre se o sufrágio universal foi algo conquistado pelas massas ou algo  

concedido pelas elites. Identifique os principais autores neste debate, quais seus modelos teóricos e  

quão bem esses modelos se ajustam aos dados. Com base em suas considerações, até que ponto 

podemos afirmar que o sufrágio universal foi concedido ou conquistado? 

 

 

Eleições e comportamento eleitoral 

 

O modelo espacial do voto, como desenvolvido por Anthony Downs, prevê um equilíbrio onde dois 

partidos, que buscam maximizar seus votos, oferecem politicas que convergem no ponto ideal do 

eleitor mediano. Com base no trabalho de Downs, alguns autores desenvolveram modelos que 

procuram explicar a possibilidade, mais condizente com a realidade, de outros equilíbrios. Descreva 

os principais modelos desenvolvidos na literatura, quais os equilíbrios previstos por eles e indique a 

estratégia utilizada por alguns destes autores para identificar, empiricamente, os parâmetros de seus 

modelos. 

 

Pesquisa quantitativa em ciência política: métodos e problemas 

 

Variáveis instrumentais (VIs) são usadas para lidar com o problema de endogeneidade na 

identificação de efeitos causais. Explique por que VIs permitem identificar efeitos causais, quais as 

condições para que uma variável seja utilizada como um instrumento e quais os potenciais 

problemas no uso de VIs. 

 

Pesquisa qualitativa em ciência política: métodos e problemas 

 

Você acha que há diferenças na maneira como as pesquisas qualitativas e quantitativas abordam a 

questão da causalidade? Justifique, apontando as diferenças ou as semelhanças. 

 

Método comparativo em ciência política 

 

O problema da endogeneidade é o de como distinguir entre as “causas dos efeitos” e o “efeito das 

causas” ou como distinguir “mecanismos causais” e “efeitos causais”. É possível fazer essa 

distinção? Como? Com base em sua resposta, é possível uma política comparada? 

 
 

 

 


