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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Curso: Mestrado em Ciência Política 

Disciplina: Poder Executivo e coordenação política no presidencialismo de 

coalizão 

Docente: Camila Romero Lameirão (e-mail: cromero.cp@gmail.com) 

Ano/semestre: 2018/1º 

Carga horária total: 60 horas 

Dia/horário: às quintas-feiras; 14h às 17:40h. 

 

Ementa: 

A disciplina debaterá a relação e o funcionamento das instituições 
políticas brasileiras no âmbito federal sob a perspectiva analítica do 
Poder Executivo. Pressupondo que o “presidencialismo de coalizão” 
constitui-se como o principal arranjo institucional de conexão entre os 
Poderes (branches), o debate proposto no Curso enfatizará como o 
Executivo atua para coordenar a coalizão e a relação com o Congresso. 
Pretende-se, notadamente, destrinchar o comportamento institucional 
do Executivo sob um sistema presidencial multipartidário e 
fragmentado. Considerando este propósito, a disciplina organiza-se em 
oito eixos temáticos de discussão, são eles: 

1- Gestão governamental e produção de políticas públicas no 
presidencialismo; 

2- Formação de gabinetes e estratégias decisórias do presidente; 

3- Desempenho e o sucesso legislativo dos governos; 

4- Organização e processo legislativo; 

5- Governabilidade e reformas; 

6- Gerência da coalizão – ciclos, custos e incentivos para o presidente; 

7- Executivo, governos e produção de leis; 

8- Presidência como instituição – dimensão comparativa; 

 

Objetivos: 

Nas aulas desta disciplina serão gradualmente apresentados conteúdos 
e eixos de análise/discussão sobre o funcionamento do 
presidencialismo brasileiro, enfatizando-se a atuação do Poder 
Executivo. O objetivo inicial é dispor às/aos discentes conhecimento 
sistematizado e dados empíricos que permitam avançar no 
entendimento a respeito de como as instituições políticas se relacionam 
e produzem decisões. Além disso, pretende-se (1) expor novas 
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dimensões de análise, desenvolvidas a partir dos anos 2000, sobre o a 
relação entre os Poderes no presidencialismo brasileiro, (2)  sistematizar 
o conteúdo apresentado de forma a encadear as discussões e os 
diferentes temas abordados e (3) fomentar e apoiar a formulação de 
análises críticas acerca da relação e do funcionamento das instituições 
políticas no sistema presidencialista.     

 

Metodologia 

As aulas contemplarão a exposição e debate crítico dos textos 
previamente definidos para leitura. A professora será a responsável por 
apresentar os textos da disciplina, bem como fomentar o debate do 
conteúdo apresentado. Cada discente, no entanto, deverá selecionar um 
texto da bibliografia do Curso e na data agendada, juntamente com a 
professora, apresentá-lo na forma de um seminário. Todos os textos 
expostos em sala devem estar organizados em slides (powerpoint) para 
apresentação. 

 

Avaliação  

Os discentes serão avaliados de duas formas no decorrer do Curso, por, 

respectivamente, (1) apresentação do seminário e participação no 

debate e atividades de aula – 25% da nota; e (2) elaboração de um artigo 

científico – poderá ser em dupla – versando obrigatoriamente sobre os 

conteúdos/temas e respectivas referências bibliográficas abordadas na 

disciplina – 75% da nota final. A data e a forma de entrega do trabalho 

final serão esclarecidas pela professora ao longo do curso. 

 

Cronograma das aulas (eixos temáticos e respectivos textos) 

 

Data Eixo temático Referência bibliográfica 

23/03 Apresentação da disciplina - debate geral 

06/04 1 PALERMO (2000) 

13/04 2 AMORIM NETO (2006) 

20/04 3 DINIZ (2005) 

28/04 3 MOISÉS (2011) 

04/05 4 MIRANDA (2010) 

11/05 5 ABRANCHES (2005) 

18/05 5 PALERMO (2016) 

25/05 6 POWER (2015) 

01/06 6 BERTHOLINI; PEREIRA (2017) 

08/06 6 ABRANCHES (2014; 2016a; 2016b) 

15/06 7 GAYLORD; RENNÓ (2015) 

22/06 7 FIGUEIREDO (2014) 

29/06 8 COUTINHO (2008) 
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06/07 8 INÁCIO; LLANOS (2016) 

 
 
 
Referências bibliográficas 

ABRANCHES, Sérgio. Os dilemas da governabilidade no Brasil: reforma 
política ou reforma do Estado? Cadernos Adenauer, Rio de Janeiro, Ano 
VI, n.2, p. 39-60, 2005. 

_____. “Os ciclos do presidencialismo de coalizão”, 2014. Disponível 
em: https://www.academia.edu/6411308/Os_Ciclos_do_Presidencialis
mo_de_Coaliz%C3%A3o Acesso em 26 de março de 2018. 

_____.  “Consenso Impossível e aprofundamento da crise do 
presidencialismo de coalizão”, 2016a. Disponível 
em: https://www.academia.edu/24535552/Consenso_impossivel_e_apr
ofundamento_da_crise_do_presidencialismo_de_coaliz%C3%A3o Acesso 
em 26 de março de 2018. 

_____. “O ciclo de fuga no presidencialismo de coalizão e as decisões 
críticas da conjuntura”, 2016b. Disponível 
em: https://www.academia.edu/25347027/O_ciclo_de_fuga_e_o_mome
nto_de_decisao_pages Acesso em 26 de março de 2018. 

AMORIM NETO, Octavio. Estratégias de ação presidencial e a formação 
de gabinete. In: Presidencialismo e governabilidade nas Américas. Rio 
de Janeiro: Editora FGV; Konrad Adenauer Stiftung, p. 39-70, 2006. 

BERTHOLINI, Frederico; PEREIRA, Carlos. Pagando o preço de 
governar: custos de gerência de coalizão no presidencialismo 
brasileiro. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro ,  v. 51, n. 4, p. 528-550,  
Aug.  2017. 

COUTINHO, Maria Eugenia. Un análisis institucional de la organización 
de la presidencia Argentina, Revista Colección nº 18–19, p. 17–47, 2008. 

DINIZ, Simone. Interações entre os poderes executivo e legislativo no 
processo decisório: avaliando sucesso e fracasso presidencial. Dados, 
Rio de Janeiro, v. 48, n. 2, p. 333-369, jun.  2005. 

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. O Executivo nos sistemas de governo 
democráticos. BIB nº 58, p. 7-28, 2004. 

GAYLORD, Sylvia.; RENNÓ, Lucio. "Opening the black box: cabinet 
authorship of legislative proposals in a multiparty presidential 
system". Presidential Studies Quarterly, vol. 45, nº 2, p. 247-269, 2015. 

INÁCIO, Magna; LLANOS, Mariana. The Institutional Presidency in 
Latin America: A Comparative Analysis. Presidential Studies 
Quarterly 46(3) · July 2016. 

MIRANDA, Geralda Luiza de. A delegação aos líderes partidários na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Rev. Sociol. Polit.,  
Curitiba,  v. 18, n. 37, p. 201-225,  out.  2010. 

MOISÉS, José Álvaro. Desempenho do Congresso Nacional no 
presidencialismo de coalizão (1995-2006). O Congresso e 

https://www.academia.edu/6411308/Os_Ciclos_do_Presidencialismo_de_Coaliz%C3%A3o
https://www.academia.edu/6411308/Os_Ciclos_do_Presidencialismo_de_Coaliz%C3%A3o
https://www.academia.edu/24535552/Consenso_impossivel_e_aprofundamento_da_crise_do_presidencialismo_de_coaliz%C3%A3o
https://www.academia.edu/24535552/Consenso_impossivel_e_aprofundamento_da_crise_do_presidencialismo_de_coaliz%C3%A3o
https://www.academia.edu/25347027/O_ciclo_de_fuga_e_o_momento_de_decisao_pages
https://www.academia.edu/25347027/O_ciclo_de_fuga_e_o_momento_de_decisao_pages


4 

  

o presidencialismo de coalizão. Rio de Janeiro: Fundação Konrad 
Adenauer, p. 15-32, 2011. 

PALERMO, Vicente. Como se governa o Brasil? O debate sobre 
instituições políticas e gestão de governo. Dados, Rio de Janeiro, v. 43, 
n. 3, p. 521-557, 2000. 

_____. Brazilian Political Institutions: an inconclusive debate. Brazilian 
Political Science Review, vol 10, nº 2, 2016. 

POWER, Timothy. Presidencialismo e o design institucional no Brasil: o 
que sabemos até agora? In: SATHLER, André; BRAGA, Ricardo 
(orgs.). Legislativo pós-1988: reflexões e perspectivas. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Edições Câmara, 2015. 

 


