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O Boletim CEGOV é feito pela publicação de informes e notícias produzidos no âmbito 
dos doze Grupos de Trabalho do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo. O 
objetivo é estimular o diálogo interdisciplinar através da divulgação periódica de 
textos sobre diferentes assuntos vinculados aos campos de pesquisa do Centro. A 
ideia é que o Boletim CEGOV divulgue as pesquisas desenvolvidas no Centro, 
relacionando seu trabalho a temas da atualidade e instigando a comunidade a refletir 
e debater questões como democracia, participação, gênero, família, cultura, entre 
outros. Assim, o CEGOV pretende publicizar os resultados de seu trabalho para além 
dos campi da UFRGS, articulando diálogos entre o governo, a universidade e os 
cidadãos. 

  

Os dilemas institucionais do poder político no Brasil 

  

Luís Gustavo Mello Grohmann, Doutor em Ciência Política - Professor Pesquisador UFRGS 
Coordenador do GT Comportamento e Instituições Políticas 

  

A cena política brasileira faz algum tempo está bastante agitada. No centro desta 
agitação estão aquelas relativas aos graus de corrupção que permeiam o Estado 



brasileiro, seus integrantes, e sua relação com agentes econômicos poderosos, como 
as “empreiteiras”. Para além dos aspectos mais visíveis e compreensíveis pela 
população (inclusive porque mais veiculados pelos meios de comunicação) estão as 
contradições e disfuncionalidades das instituições políticas brasileiras, 
especialmente quando confrontadas com o comportamento efetivos dos atores. 

No campo das instituições a atual crise política revela os problemas existentes na 
relação entre os poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário), na construção dos 
trabalhos legislativos, no sistema eleitoral que contribui para formação de um 
sistema partidário que apresenta cada vez mais problemas de ordem representativa 
e, portanto, de legitimação. 

A importância desta temática é por demais evidente. Estamos falando sobre o centro 
do poder organizado no Brasil, responsável pela ordenação máxima da vida política, 
econômica e social da Sociedade; pelas políticas públicas e pela presença do país 
enquanto nação soberana na cena internacional. 

Para a maioria da Sociedade brasileira, a incapacidade dos governos em resolver os 
principais problemas tem sua raiz na corrupção dos agentes políticos e econômicos. 
Daí que o tema predominante na agenda nacional gravitou em termos de quem havia 
sido corrupto e que, em realizando punições e afastamentos, poderia haver uma 
possibilidade de melhores políticas públicas e melhor funcionamento do Estado. 

Poucos perceberam que a crise política revelava problemas institucionais derivados 
do fato de que frente ao comportamento dos atores, as instituições estavam 
funcionando mal. Uma presidente, que na tentativa de minimizar os efeitos da crise 
econômica, alterou seu programa eleitoralmente constituído para atender uma pauta 
proposta pelos derrotados, na esperança de que assim fazendo, conseguiria estancar 
as fortes pressões, e um Legislativo animado por forças que se unificavam sobre uma 
única pauta (afastar a presidente, em decorrência, em parte, do antagonismo em 
termos relacionais), foram fatores perfeitos para expor o dilema do presidencialismo: 
o que fazer quando o Executivo está em posição polarizada e antagônica ao 
Legislativo? Quando em decorrência deste conflito o que se instala é a paralisia 
decisória? Ou, pior, quando se ultrapassam os limites do Estado de Direito, da 
Constituição estabelecida, com intuito de derrotar o lado opositor, tão 
simplesmente? E em decorrência destas ações, acabam-se por impor agendas 
políticas alheias ao processo eleitoral? 

Um outro fenômeno vem se perfilar ao lado deste dilema já clássico no mundo do 
presidencialismo. O Judiciário, que sai da posição de árbitro, próprio do mundo da 
judicialização da política, e alcança um protagonismo político. 

A estes dilemas, se juntam outros, que lhes são conexos, como o financiamento das 
atividades partidárias e os custos e normas de realização das eleições majoritárias e 
legislativas. Há uma crise de representação? O que fazer para resolvê-la ou mitigá-la? 
Neste contexto, a questão se foi golpe ou não golpe eclipsa, restando residir mais no 
campo da retórica política, na ocupação de espaços. O que não é pouco. 



A pauta de investigações do nosso Grupo de Trabalho foca na relação entre o 
comportamento dos atores frente às regras institucionais que pretendem normatizar 
o conflito político. Como resultado deste enfoque teórico-metodológico organizamos 
o livro “Comportamento e Instituições Políticas”, a ser lançado em outubro vindouro. 
Esperamos que suas páginas contribuam para com debate aqui situado e que venham 
a ser produtivas e catalisadoras de mais esforços para compreender a realidade 
política brasileira. 
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