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Resumo: 
 

A pesquisa proposta tem como objetivo principal identificar e compreender o papel do Poder 
Legislativo na transformação econômica de regimes em democratização na América Latina, sul da 
Europa e África lusófona (ex. Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal, Espanha, Angola e 
Moçambique). Ou seja, a pesquisa buscará relacionar a atuação do Poder Legislativo ao fenômeno 
de democratização e da reestruturação das instituições econômicas, no intuito de verificar o papel 
deste poder nas transformações econômicas dos países de democratização tardia, em sua relação 
com o governo e com a sociedade. A proposta de pesquisa permitirá que as reflexões avancem 
sobre o terreno da ação do Poder Legislativo na criação de instituições econômicas e processos de 
transição e consolidação democrática, que envolvem discussões sobre desempenho e legitimidade 
do sistema político.  

 
 
 

2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 
 
Perspectiva teórica e problema de pesquisa 
 

A compreensão dos fenômenos sociais relativos ao Estado e sua relação com a sociedade e 
com o desempenho econômico coloca-se como um desafio às Ciências Sociais. Fenômenos dessa 
natureza são complexos, determinados por trajetórias históricas e especificidades próprias. Sobre 
essa interação e seus resultados é que as sociedades democráticas existem e ganham dinâmica. A 
onda recente de manifestações populares no Brasil e Europa, relacionada à crise econômica global e 
à accountability de seus sistemas políticos, desnuda a complexidade dos canais de interação entre a 
sociedade e toda estrutura política e econômica que cada nação produz. Não se tratam de sistemas 
estanques, e interligá-los numa tentativa de análise é algo necessário e desafiador.    

 
A reflexão da Ciência Econômica cada vez mais valoriza, na análise do desempenho 

econômico, o papel das instituições (NORTH, 1990; ACEMOGLU, 2009; WILLIAMSON, 2010). 
Definidas estas de forma ampla, podem ser compreendidas como as regras do jogo no qual os atores 
interagem e produzem resultados. Erguendo-se para além do nível personalíssimo das trocas, em 
que agentes intercambiam interesses a partir de posições similares e livremente motivadas, as 
instituições são mecanismos sociais provedoras de incentivos que favorecem ou inibem 
determinados comportamentos. Previsibilidade, estabilidade, segurança, são elementos da interação 
entre os agentes tocados pela estrutura de instituições de uma sociedade. 



 
A construção dessas instituições, por sua vez, deriva do sistema político. Praticamente por 

definição, a instância responsável pela definição de regras gerais, impostas a partir do todo sobre o 
indivíduo, é quem cria boa parte das instituições de uma sociedade. É desse poder extroverso que 
flui o arcabouço normativo que regula as relações econômicas entre os agentes privados e deles 
com o Estado. E dentro desse sistema político, em regimes democráticos, deve avultar o papel do 
Poder Legislativo, responsável, ao menos em tese, por parte substancial da criação e fiscalização de 
leis.  

 
A partir das experiências históricas recentes, pode-se perguntar aos Estados como estes tem 

agido para criar e modificar suas instituições econômicas, como seus sistemas políticos tem atuado 
para reformar, criar ou construir as instituições econômicas que regulam a interação entre os 
agentes privados e destes com o Estado. Linz e Stepan (1999), ao estudar os países de 
democratização tardia (Sul da Europa, América Latina e pós-comunistas), apontam que países que 
deixaram regimes políticos autoritários ou pós-totalitários realizam em algum momento dessa 
trajetória de transição uma liberalização econômica. O argumento dos autores é que um sistema 
político que transita da centralização para a liberalização deve também conferir ao seu sistema 
econômico uma maior liberdade e pluralidade, o que se faz reformando as antigas instituições ou as 
abandonando e criando novas. 

 
Motivados pela necessária relação teórica entre Economia e Política, e também pela 

experiência de democratização de diversos países nos últimos 40 anos, a pergunta problema que se 
coloca para esta pesquisa é a seguinte: qual o papel do Poder Legislativo na transformação 
econômica dos regimes em democratização? 

 
3. OBJETIVOS 
Objetivo Geral 
 
Identificar o papel do Poder Legislativo na transformação econômica dos regimes em 
democratização. 
  
Objetivos Específicos 
 
- Identificar e compreender, para os países selecionados, os processos político-legislativos que 
estabeleceram as instituições econômicas do período democrático atual. 
- Verificar se o Legislativo foi aderente ou refratário aos desígnios de organismos internacionais.  
- Verificar a receptividade do Legislativo aos atores sociais interessados. 
 

Ações Metas 
1.Identificar e descrever os períodos de transição e 
consolidação democrática. 

Períodos de transição e consolidação 
identificados e descritos (um por país). 

2.Identificar e descrever as instituições, na seara 
econômica, que conformam o período democrático 
(contraste entre período autoritário e democrático). 

Conjuntos de instituições identificados e 
descritos (um por país). 

3.Definir e descrever as variáveis da pesquisa: atores, 
contextos, instituições políticas e processos legislativos.  

Uma definição e descrição das variáveis. 

4.Estabelecer a relação entre transição e consolidação 
democrática (ponto 1) e mudanças das instituições 
econômicas (ponto 2) com as variáveis de pesquisa 
(ponto 3).  

Processos decisórios de mudança 
institucional identificados e descritos (um 
por país).  

5.Consolidar as explicações dos casos em um modelo 
explicativo mais geral, com foco nas variáveis criticadas 
e utilizadas.  

Um modelo explicativo consolidado. 



 
 

4. JUSTIFICATIVA 
 

Justificativa da pesquisa 
 

O projeto de pesquisa aqui apresentado justifica-se em termos teóricos a partir da 
necessidade de maior compreensão da interação entre os sistemas econômico e político, na linha da 
valorização das instituições conforme ressaltado acima. Para o escopo de países a serem objeto 
dessa pesquisa, compreende-se que um acréscimo de literatura no sentido proposto é uma 
contribuição significativa para a melhor compreensão de seus sistemas político e econômico.  

 
De fato, parte da produção acadêmica em Economia sofre de uma perspectiva normativa que 

impede a compreensão das razões efetivas que conformam a realidade institucional. Por exemplo, 
vale citar a discussão sobre a independência dos bancos centrais (KYDLAND; PRESCOTT, 1977; 
BARRO; GORDON, 1983). A partir de pressupostos sobre o funcionamento da economia e de 
objetivos definidos como prioritários pelo analista, constrói-se toda a argumentação sobre a 
necessidade ou não de independência para os bancos centrais, em prejuízo da real compreensão do 
porquê e como se estruturam na realidade prática estas instituições, determinadas que são pelo 
sistema político de cada país. O aporte desta pesquisa favorece a compreensão mais realista do 
processo de criação e transformação de instituições econômicas.  

 
Para a Ciência Política, a proposta permite que as reflexões avancem sobre o terreno 

bastante específico da ação do Poder Legislativo na criação de instituições econômicas e processos 
de transição e consolidação democrática. Como se vê na literatura brasileira que trata de momentos 
importantes de renovação institucional na seara econômica brasileira, é dominante a perspectiva que 
coube ao Poder Executivo a iniciativa e a formatação do resultado final, o que implica, no mínimo, 
em uma dúvida e uma crítica sobre a capacidade das instituições democráticas – sobremaneira o 
Poder Legislativo – resolverem “problemas econômicos” que exigem reformas profundas (para um 
exemplo clássico dessa interpretação para o Brasil, SIMONSEN e CAMPOS, 1979) (outros que 
colocam o foco sobretudo na ação do Poder Executivo, FRANCO, 2000; LAGO, 1982; SOLA, 
KUGELMAS e WHITEHEAD, 2002) (para uma análise que considera o Legislativo, NOGUEIRA, 
1993; BRAGA, 2006, 2011 e 2013; BRAGA e DE SOUZA, 2013).    

 
5. METODOLOGIA 
 
 
Classificação da pesquisa 

Neste momento inicial a presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, metodológica, 
documental e bibliográfica. Objetiva-se realizar estudo teórico-empírico comparativo sobre países 
de democratização tardia e a relação entre seu sistema política, mais especificamente seu Poder 
Legislativo, e as mudanças econômicas próprias de seu período democrático.  

 
O método comparativo utilizado na pesquisa delineia-se dentro de perspectiva que busca 

estabelecer similaridades e dissimilaridades entre os entes pesquisados (GIL, 2011), no caso o 
“Poder Legislativo” e as transformações econômicas e políticas dos países envolvidos, mormente, 
Brasil e Portugal. 

 
A perspectiva metodológica da pesquisa, relacionada ao seu caráter também exploratório, é 

vista na identificação e definição do conjunto de variáveis, métodos e técnicas que permitam avaliar 
a relação buscada entre o Poder Legislativo e as transformações econômicas e políticas. Assim, 
entende-se a pesquisa metodológica como sendo 

 



o estudo que se refere à elaboração de instrumentos de captação ou de 
manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, 
maneiras, procedimentos para atingir determinado fim. Construir um 
instrumento para avaliar o grau de descentralização decisória de uma 
organização é exemplo de pesquisa metodológica (MORESI, 2003, p. 9). 

 

Neste caso, Brasil e Portugal serão tomados como base inicial para geração de metodologia 
a ser utilizada nos demais países da amostra, escolhidos de acordo com os critérios previamente 
estabelecidos (cf. seção a seguir). 

 
Variáveis 

O elemento central do estudo é o Poder Legislativo, e a partir de adaptação da metodologia 
do trabalho de Linz e Stepan (1999), serão focadas as seguintes variáveis:  

 
- Democratização: em seus momentos de transição e consolidação (para a América Latina, 

por exemplo, cf. MARENCO DOS SANTOS, 2007).  
- Transformação econômica: criação e extinção de instituições (autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedade de economia mista) e reforma de marcos regulatórios.  
- Atores: deve-se buscar identificar atores relevantes nos processos decisórios alvo, como 

grupos dentro do Legislativo e na sociedade, demais poderes e atores externos (por exemplo FMI, 
Banco Mundial, etc.). Vale dizer que para processos mais recentes, como aquele em que o Brasil 
desmontou em boa medida seu modelo de substituição de importações, foi bastante influenciado 
pela ação de atores internacionais que pregavam políticas de não intervenção (WILLIAMSON, 
2003).  
 - Contexto: deve-se descrever e categorizar o contexto econômico, político e social das 
reformas, considerando a possibilidade de crises e predominância de posicionamentos ideológicos 
(difusão de ideias predominantes nas temáticas em tela). 
 - Instituições políticas: A partir da discussão da Ciência Política sobre comportamento 
legislativo (POLSBY; SCHIKLER, 2002; DIERMEIER; KREHBIEL, 2001; MAYHEW, 2004) 
pretende-se avaliar como regras eleitorais, partidárias e de relação Executivo-Legislativo 
influenciam o comportamento parlamentar. Visibilidade do Legislativo, dinâmicas eleitorais que se 
apoiam no Executivo e outras variantes são importantes para compreensão do fenômeno.   
  
Método de trabalho: 
 Quanto aos países selecionados planeja-se:  

- Identificar e descrever os períodos de transição e consolidação democrática. 
- Identificar e descrever as instituições, na seara econômica, que conformam o período 
democrático (contraste entre período autoritário e democrático). 
- Definir e descrever as variáveis: transição e consolidação democráticas, instituições 
econômicas, atores, contextos e instituições políticas.  
- Identificar e descrever os processos políticos de mudança institucional, na seara 
econômica, que conformam o período democrático. 

Quanto ao conjunto de países: 
- Consolidar as explicações dos casos em um modelo explicativo geral, com foco nas 
variáveis criticadas e utilizadas.  

  
O trabalho será dividido em duas fases, uma primeira teórico-metodológica (com base 

nas experiências de Brasil e Portugal), e uma segunda de aplicação a outros países relevantes (os 
países e critérios de seleção estão apresentados abaixo).  
 
 
 



Técnicas de análise e coleta de dados 
 Quanto à análise dos contextos econômicos e políticos serão utilizadas na pesquisa a 
análises de séries temporais, de correlação, de variáveis nominais. Em termos de fontes, estão 
disponíveis diversas para variáveis econômicas e políticas (para fontes econômicas, FMI, Banco 
Mundial, IBGE, IPEA) (para fontes de dados políticos, IBGE, Worldwide governance indicators, 
Freedom House, Democracy Web, Latinobarômetro, Afro Barometer, Euro Barometer, Parline – 
IPU, World Values Survey, Parlamento Latinoamericano, Parlamento del Mercosur, ParlGov, 
Data.Gov, ACE, International IDEA, Quota Project (MARCIANO, 2013)). 

 
A pesquisa terá base bibliográfica em boa medida, mas também poder-se-á realizar análise 

documental e entrevistas com analistas e pesquisadores dos países selecionados. As variáveis 
apresentadas acima serão a base para a busca de informações, sendo neste caso o uso de entrevistas 
e análise documental como complementares à análise bibliográfica.  
 
Definição da Amostra (países selecionados) 

A primeira fase da pesquisa, de base teórico-metodológico, terá como base empírica de 
referência as experiências de Brasil e Portugal. Esta decisão se coloca in limine tanto pela aderência 
de ambos os países à categoria de países de democratização tardia quanto pela origem dos 
pesquisadores envolvidos no projeto. Numa segunda fase serão escolhidos mais dois países para a 
aplicação da metodologia de pesquisa, com vistas a qualificar o modelo de análise e também 
levantar novas informações sobre as mudanças econômicas dos períodos democráticos nestes 
países. 
 
A definição dos países da amostra submete-se a alguns critérios: 
- Os Poderes Legislativos devem ser minimamente comparáveis.  

Fish e Kroenig (2008) trabalham com uma metodologia que não se prende apenas a 
variáveis como Estado unitário/federal ou parlamento unicameral/bicameral, mas sim 
considera os poderes políticos e administrativos e autonomia das assembleias nacionais 
frente os outros poderes. Na sua escala que varia de 0 a 1 (crescente relativa aos poderes da 
assembleia), vai-se trabalhar com países selecionados que não apresentem variação muito 
grande neste quesito. Por exemplo, para a edição de 2008, o Congresso Brasileiro tinha a 
nota de 0,56 e Portugal 0,63.  

- Busca-se cobrir uma área importante dos países de democratização tardia.  
De acordo com Linz e Stepan (1999) as principais regiões de democratização tardia são 
América Latina, Sul da Europa e os países que deixaram o comunismo após a queda da 
União Soviética. Compreende-se que comparações desta natureza são mais produtivas do 
que, por exemplo, com países de democracia mais antiga.  

- Atenção à África lusófona.  
A língua, que para os propositores da pesquisa é um elemento de aproximação, é razão, por 
outro lado, para que se encontrem poucos estudos sobre estes países, sendo mais frequentes 
aqueles sobre países africanos anglófonos. Por exemplo, busca na base Scopus, limitada às 
“Social Sciences and Humanities”, trouxerem os seguintes retornos em número de 
documentos: “Angola”, 580; “Mozambique”, 1213; “Kenya”, 4706; “Zimbabwe”, 2502; e 
“Zambia”, 1350.   
 
Desta forma, os países selecionados para estudo, além de Brasil e Portugal, serão 

selecionados países América Latina, África lusófona e sul da Europa.  
 
Devido ao cronograma de trabalho com a amostra, a pesquisa terá duas fases, uma primeira 

que cubra Brasil e Portugal, e outra que se estenda aos países selecionados a partir dos critérios de 
análise construídos. Uma possibilidade futura, para além do escopo do projeto atual, é utilizar a 
metodologia já criticada e testada em outros países de democratização tardia.  



 
 

CRONOGRAMA 
 

Atividade  Mês de início  Mês de conclus ão 
1.Identificar e descrever os períodos de transição 
e consolidação democrática. 

Abril/2014 Setembro/2014 

2.Identificar e descrever as instituições, na seara 
econômica, que conformam o período 
democrático (contraste entre período autoritário 
e democrático). 

Outubro/2014 Março/2015 

3.Definir e descrever as variáveis da pesquisa: 
atores, contextos, instituições políticas e 
processos legislativos.  

Abril/2015 Setembro/2015 

4.Estabelecer a relação entre transição e 
consolidação democrática (ponto 1) e mudanças 
das instituições econômicas (ponto 2) com as 
variáveis de pesquisa (ponto 3).  

Outubro/2015 Março/2016 

5.Consolidar as explicações dos casos em um 
modelo explicativo mais geral, com foco nas 
variáveis criticadas e utilizadas.  

Fevereiro/2016 Maio/2016 
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