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Resumo: Devido aos arranjos presidenciais para manutenção da governabilidade em sistemas 

multipartidários, o presidencialismo de coalizão tem sido um tema recorrente nas discussões de 

Ciência Política nos últimos trinta anos. Mapeamos a literatura sobre o presidencialismo latino-

americano, com enfoque para o caso brasileiro, a partir de uma busca sistemática na base de dados 

bibliográfica Scopus. Para compreender o quadro geral dessa produção, utilizamos os 1108 

documentos encontrados e processamos seus metadados no software de análise de redes 

bibliométricas VOSviewer, levando em conta três indicadores: 1) coocorrência de palavras, 2) 

coautoria de países e cocitação de autores. Os resultados demonstram que a produção se 

intensificou nos últimos 10 anos e revelam quatro pilares centrais para a temática: Poder 

Executivo e política de coalizão; eleições; governo e instituições e formas de governo.  

Palavra-chave: Presidencialismo de coalizão; Cientometria; América Latina; Brasil 

 

Abstract: Due to the presidential arrangement for the maintenance of governance in multiparty 

systems, the coalition presidentialism has been a recurrent theme in political science discussions 

over the past thirty years. We mapped the literature about the Latin-American presidentialism, 

focusing on the Brazilian case, from a systematic search in the Scopus bibliographic base. To 

comprehend/ understand the general framework of this production, we used the 1108 documents 

found and processed the metadata in the VOSviewer bibliometric network analysis software, 

considering three indicators/indexes: 1) co-occurrence of words, 2) co-authorship of countries 

and co-authoring of authors. The results show that production has intensified in the last 10 years 

and reveal four central pillars for the theme: Executive Power and coalition politics; elections; 

government and institutions and forms of government. 

Keywords: Coalitional presidentialism; Scientometrics; Latina America; Brazil 

 

Resumen: Debido a los arreglos presidenciales para manutención de la gobernabilidad en 

sistemas multipartidistas, el presidencialismo de coalición ha sido un tema recurrente en las 
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discusiones de la ciencia política en los últimos treinta años. Mapeamos la literatura sobre el 

presidencialismo latinoamericano, enfocándose en el caso brasileño, desde una búsqueda 

sistemática en la base bibliográfica Scopus. Para comprender el panorama general de dicha 

producción, utilizamos los 1108 documentos encontrados y procesamos sus metadatos en la 

herramienta de análisis de red bibliométricas VOSviewer, considerando tres indicadores: 1) co-

ocurrencia de palabras, 2) co-autoría de países y co-citas de autores. Los resultados demuestran 

que la producción se ha intensificado en los últimos 10 años y revelan cuatro pilares centrales 

para el tema: Poder Ejecutivo y coalición; elecciones; gobierno e instituciones y formas de 

gobierno. 

Palabras clave: Presidencialismo de coalición; Cientometria; América Latina; Brasil 

 

1 Introdução  

O estudo do presidencialismo é compreendido como fundamental para a Ciência Política, 

em especial a latino-americana, que dedicou grande parte de seus estudos, nas últimas três 

décadas, a discorrer sobre o tema das coalizões multipartidárias e da governabilidade. As relações 

entre o Executivo e o Legislativo são consideradas centrais para a garantia do funcionamento do 

governo em contexto multipartidário e federalista. Em contextos críticos, a má relação entre esses 

poderes resulta em paralisia decisória, em medidas autoritárias ou até mesmo na queda do 

presidente da República. 

Nesse sentido, este trabalho exploratório visa apresentar um panorama geral e 

quantitativo sobre a trajetória dos estudos relacionados ao tema do presidencialismo de coalizão 

brasileiro e os processos de comunicação científica. Para atingir o objetivo de elencar a literatura 

em grupos temáticos, utilizamos técnicas bibliométricas para construir mapas relacionais, a fim 

de configurar as afinidades entre autores e conceitos e a colaboração científica entre países. 

O artigo está dividido em três seções mais as considerações finais. A primeira seção é 

contextual. Apresentamos brevemente o cenário dos países latino-americanos no que se refere a 

semelhanças de seus sistemas presidenciais, seguido de uma revisão cronológica sobre o 

presidencialismo, perpassando o debate clássico e contemporâneo. A segunda seção é de ordem 

metodológica, explicamos como foi construída a base de dados e quais as ferramentas utilizadas 

para analisá-la. Em um terceiro momento, discutimos os resultados obtidos com este estudo. Os 

achados revelam que houve um aumento expressivo de publicações sobre o tema nos últimos 10 

anos e que essa agenda de estudos é de interesse internacional, para além de regional. Na 

conclusão, algumas considerações são feitas sobre as vantagens e limitações do método e 

mencionamos quais os passos seguintes a serem desenvolvidos em estudos futuros. 
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2 Desenvolvimento 

 

2.1 Uma breve revisão da literatura  

A maioria dos países latino-americanos, na busca por um sistema mais representativo, 

adotaram historicamente o sistema de governo presidencialista baseando-se na experiência 

estadunidense (SONDROL, 1990; CHEIBUB, ELKINS, GINSBURG, 2010). Na maior parte dos 

casos, os presidencialismos latino-americanos se assemelham, principalmente, ao conferir maior 

amplitude e centralização de poder no Executivo, em detrimento dos demais poderes. O presidente 

é aquele que, eleito pelo voto direto, chefia o Estado, o Governo e a Administração Pública 

(PÉREZ, 2008). Em relação e à chefia de Governo, em geral, suas funções na América Latina 

podem ser definidas, resumidamente, pelas possibilidades de “participar no procedimento 

legislativo, preparar e submeter ao Congresso projetos de Orçamento do Estado, intervir na 

designação de determinados funcionários dos outros poderes, conceder o indulto, emitir 

regulamentos às leis formais, decretar o Estado de emergência” (PÉREZ, 2008, p. 40) e nomear 

sua equipe de ministros. 

Por haver essa hegemonia presidencial e conformidades constitucionais, a região, ao 

longo da história, configurou também fenômenos sociopolíticos similares. Nogueira Alcalá 

(2017) destaca que, para além dos mecanismos institucionais, existem outros fatores relevantes 

que se assemelham nos presidencialismos da América Latina, sendo eles: a tendência à 

personalização do poder na figura pública presidencial; a articulação do presidente com o 

Congresso, por meio de favores eleitorais e atos de corrupção; impasses para os controles 

interorgânicos; e a concretização de políticas populistas de curto prazo. 

As discussões da Ciência Política sobre o presidencialismo foram resumidas por Power 

(2010) em três linhas de pensamento: a primeira, denominada de “pessimistas”, conferia a esse 

sistema de governo uma característica disfuncional, dada a perigosa combinação entre 

multipartidarismo e federalismo; a segunda foi denominada de “otimistas” e, de maneira oposta, 

compreendia algumas instituições como corretivas, a saber o poder de agenda do presidente 

(decreto, veto, medidas provisórias, urgência para projetos de lei), bem como a concentração das 

decisões legislativas na Mesa Diretora na Câmara dos Deputados. Para os “otimistas”, essas 

circunstâncias reduziam consideravelmente as barganhas com o Legislativo e facilitavam a gestão 

administrativa do presidente. A terceira corrente teórica que se desenvolveu seria, de acordo com 

Power (2010), uma síntese das duas anteriores, assumindo que arranjos institucionais são 

fundamentais para o bom funcionamento do governo. 

Para a realidade brasileira, a publicação seminal de Abranches (1988) lançou a ideia de 
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que sem uma coalizão entre o Executivo e partidos políticos, a governabilidade presidencial em 

sistemas multipartidários ficaria comprometida. O texto de Abranches, como o próprio título 

especificava, menciona os dilemas que fizeram repensar os arranjos institucionais necessários 

para o funcionamento de uma coalizão que fosse possível governar o país no cenário pós 

redemocratização. Ademais, o artigo permitiu pensar, seja à luz da história ou do contexto do 

momento, maneiras – fossem elas pessimistas ou otimistas – de manter a governabilidade frente 

às características do presidencialismo brasileiro. Eram diversos os prognósticos naquele momento 

da nova Constituição do Brasil sobre as possíveis crises institucionais que resultariam do arranjo 

escolhido (LAMEIRÃO, PAIVA, CARVALHO, 2020). Dentre as características institucionais 

que se colocariam estaria, inclusive, a própria estabilidade do regime democrático. 

Desde então, diversos foram os estudos que aprimoraram o pensamento do autor, bem 

como revisaram-no e entenderam o fenômeno do presidencialismo sob óticas diferentes. A partir 

da década de 90, destacam-se estudos fundamentais para o entendimento da formação dos 

gabinetes (AMORIM NETO, 1994; 1998), além de estudos que identificavam os arranjos 

institucionais que viabilizam a governabilidade, principalmente o que diz respeito ao poder de 

agenda do Legislativo pela presidência (FIGUEIREDO, LIMONGI, 1994; 1997; 1999; 

LIMONGI, FIGUEIREDO, 1998; SANTOS, 1997; 1999). 

Os anos 2000 trouxeram estudos que, pautando-se no conhecimento acumulado das 

pesquisas precedentes, buscaram calcular os custos da coalizão nas mais diferentes formas, seja 

na alocação de pastas, em cargos nas mais diferentes esferas, bem como nas várias possibilidades 

orçamentárias destinadas à base aliada. Nesse bojo, destacam-se os estudos de Amorim Neto 

(2000; 2006), além de outros autores que passam a contribuir com o debate (PEREIRA; 

MUELLER, 2002; PEREIRA, POWER, RENNÓ, 2005; RAILLE, PEREIRA, POWER, 2011). 

Mais recentemente, os estudos da relação Executivo e Legislativo foram revistos e abordados em 

trabalhos que recolocam a importância da presidência em patamares diferentes dos observados 

nos estudos predecessores (BATISTA, 2013; PALERMO, 2016). 

Além desses, alguns trabalhos primaram por abordagens em que se destacaram os 

atributos dos ocupantes das pastas ministeriais, dentre os quais a formação, carreira, regionalidade 

etc. (D’ARAÚJO; 2011; D’ARAÚJO, RIBEIRO, 2018; CODATO, FRANZ, 2018). 

3 Método 

Realizamos uma consulta na base bibliográfica Scopus utilizando uma combinação de 

termos centrais do debate sobre o presidencialismo de coalizão (Quadro 1). A construção de uma 

string de busca abrangente demanda conhecimento prévio dos conceitos da temática, dos 
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mecanismos de busca da base a ser consultada, da lógica booleana para a combinação de palavras 

e de idiomas (SAKS, 2005).A string usada levou em consideração o compilamento, feito pelos 

autores, de uma lista de palavras recorrentes em trabalhos  de Ciência Política sobre o 

presidencialismo de coalizão. A busca resultou em 1.108 documentos, dentre eles artigos, 

capítulos de livros, livros e revisões da área. No caso da base Scopus, o refinamento inicial de 

áreas se dá por meio de códigos internos que direcionam para temas e trabalhos relativos à área 

de Ciência Política e afins. O quadro 1 contempla toda a string na sua totalidade, bem como 

destaca, em negrito, os referidos códigos de refinamento. Ademais, também em negrito, é possível 

visualizar os filtros internos que se fizeram, a fim de se chegar ao resultado.  

Quadro 1 – String de busca aplicada na Scopus para coleta de bibliografias sobre o 

presidencialismo de coalizão.  

string de busca 

cabinet*  OR  portfolio*  OR  cartera  OR  minister*  OR  coalition  OR  "ministerial 

appointment"  OR  "ministerial selection"  OR  "ministerial allocation"  OR  "coalition 

presidentialism"  OR  "ministerial recruitment"  OR  "cabinet appointment"  OR  "state 

minister"  OR  "cabinet appointment"  OR  "portfolio allocation"  OR  "government 

formation"  OR  "Coalition formation"  OR  "cabinet portfolios"  OR  "coalition 

governance"  OR  "coalition government"  OR  "cabinet ministers appointment"  OR  

"legislative-executive relations"  AND  president* )  AND  ( ( SUBJMAIN ( 3312 )  OR  

SUBJMAIN ( 3320 )  OR  SUBJMAIN ( 2000 )  OR  SUBJMAIN ( 2001 )  OR  

SUBJMAIN ( 2002 )  OR  SUBJMAIN ( 3321 ) ) )  AND  ( presidentialism )  AND  ( 

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ARTS" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENVI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "MULT" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "PSYC" )  OR  

EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "AGRI" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "ENER" )  OR  

EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "MATH" )  OR  

EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "MEDI" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "EART" ) )  

AND  ( EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "French" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,  

"Czech" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "Italian" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE 

,  "Lithuanian" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "Croatian" )  OR  EXCLUDE ( 

LANGUAGE ,  "Norwegian" )  OR  EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "Russian" )  OR  

EXCLUDE ( LANGUAGE ,  "Turkish" 

Filtro interno: 

"latin america" OR “latin american” OR argentin* OR bolivia* OR brasil* OR brazil* 

OR chile* OR colombia* OR "costa rica" OR cuba* OR equador OR "el salvador" OR 

guatemala* OR haiti* OR hondura* OR mexic* OR nicaragua* OR panama* OR 

paragua* OR peru* OR dominican OR urugua* OR venezuela* 

Fonte: elaboração nossa, 2021.  

Para a quantificação dos metadados, operamos os softwares Tableau e VOSviewer, o 

primeiro para a sistematização dos dados; o segundo para a visualização bidimensional de redes. 
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Elaboramos três mapas cientométricos: coocorrência de palavras em títulos e resumos, cocitação 

de autores e coautoria entre países (ver Quadro 2). 

Quadro 2 – Indicadores bibliométricos selecionados para o estudo e suas especificidades. 

 

Indicador Objetivo 

Unidade 

de 

análise 

Unidade de 

observação 
Vantagem Desvantagem 

Coocorrência 

de palavras 

Conectar dados 

de texto com base 

no número de 

ocorrência 

simultânea de 

palavras 

Dados de 

texto em 

títulos e 

resumos 

Frequência de 

palavras   

Utiliza o 

conteúdo real 

dos documentos 

e não apenas 

metadados 

Demanda a 

correção de 

palavras com 

erros ortográficos 

e a junção de 

termos 

correlatos, para 

estimar 

corretamente o 

peso dos 

conceitos 

Cocitação Conectar autores 

com base em suas 

afinidades 

teóricas ou 

metodológicas, 

pelo número de 

vezes em que 

dois ou mais 

autores foram 

citados juntos em 

um dado 

documento 

Autores Citação 

conjunta 

Relaciona os 

autores em 

colégios de 

afinidades 

As citações 

levam tempo 

para serem 

acumuladas, 

portanto, não é o 

indicador ideal 

para mapear 

pesquisas 

recentes 

Coautoria Conectar países 

com base no 

número de 

coautorias em 

publicações. 

Países Colaboração Identifica as 

colaborações 

acadêmicas 

entre países, 

indicando 

internacionaliza

ção dos 

interesses 

A colaboração 

em trabalhos 

nem sempre é 

formalizada por 

meio de 

coautoria. 

Fonte: adaptado de Zupic e Čater (2015) 
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4 Resultados e Discussão 

Desde a inauguração da agenda em 1988 com o artigo de Abranches, a produção em tela 

demonstra um crescimento oscilante (Gráfico 1). Há que destacar, no entanto, que nos últimos 10 

anos, seu crescimento foi exponencial. Esse dado demonstra que o interesse da comunidade 

científica sobre as particularidades do presidencialismo de coalizão intensificou e ampliou os 

horizontes desse debate. 

Figura 1 – Evolução do número de produções sobre presidencialismo de coalizão na Scopus de 

1989 a 2021. 

 

Fonte: elaboração nossa, 2021 

 

Ao analisar os conceitos e palavras centrais que aparecem nos títulos e resumos dos 

artigos (Figura 1), percebemos que o debate está estruturado em quatro pilares: eleições (cluster 

azul); governo e instituições (cluster vermelho); formas de governo, tanto democráticas, quanto 

autoritárias (cluster amarelo); e, Poder Executivo, presidencialismo e coalizão (cluster verde). Na 

mesma linha, o mapa de cocitação de autores (Figura 2) demonstrou a conformação de quatro 

colégios de afinidades, sendo o cluster amarelo o colégio especialista sobre presidencialismo e 

que revela maior intensidade de ligações entre si. Nele, encontramos tanto autores clássicos do 

tema, como contemporâneos. O cluster azul, conforma o colégio sobre democracia e 

autoritarismo, conversando com o cluster amarelo da figura 1. Os clusters vermelho e verde 

apresentaram menor proximidade e ligações e ainda não foi possível aferir suas afinidades 

teóricas.
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Figura 1 – Mapa de coocorrência de termos com os 629 termos mais frequentes (mínimo de 3 aparições) em títulos e resumos dos 1.108 documentos 

sobre presidencialismo de coalizão e suas relações recíprocas. As palavras são conectadas de acordo com o número de aparições conjuntas em dados de 

texto. Método de contagem: binária; método de normalização: LinLog/modularidade (atração 3, repulsão 0); método de visualização: network, peso por 

ocorrência. Quanto mais frequente o termo, maior seu nó e rótulo. Quanto mais espessa a aresta, maior a intensidade de conexão entre os termos. A 

proximidade entre termos no espaço bidimensional representa maior força em suas relações. 

 

Fonte: elaboração nossa, 2021. 
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Figura 2 – Mapa de cocitação de autores com 567 autores em rede. Os autores são conectados de acordo com a frequência em que são citados juntos 

por um dado documento. Método de contagem: completa. Método de normalização: LinLog/modularidade (atração 1, repulsão 0); Método de 

visualização: network, peso por citações. Quanto mais próximos os autores no espaço bidimensional, mais fortes são suas afinidades. Quanto maior o 

total de citações, maior é o rótulo e o nó do item. A coloração ocorre pela conformação de clusters por semelhança.  

 

Fonte: elaboração nossa, 2021.
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Tabela 1 - Ranking de autores com base nos números de trabalhos indexados na Scopus. 

Autor Documentos 

Pereira C. 14 

Cheibub J.A. 12 

Neto O.A. 12 

Power T.J. 10 

Chaisty P. 8 

Shugart M.S. 7 

Martínez-gallardo C. 7 

Alemán E. 7 

Navia P. 7 

Negretto G.L. 6 

Borges A. 6 

Chernykh S. 6 

Pérez-liñán 6 

Carlin R.E. 6 

Albala A. 6 

Schleiter P. 6 

Ganghof S. 6 

Batista M. 6 

Basabe-Serrano S. 6 

Fonte: elaboração nossa, 2021 

  

 A figura 2 apresenta os clusters de produção temática, ao passo que a tabela 1 expõe o 

número de produções (documentos) produzidos por cada autor. O cluster amarelo (figura 2) 

destaca os autores em cuja produção destacam-se os trabalhos relacionados ao presidencialismo 

de coalizão, dando enfoque às discussões acerca do presidencialismo na América Latina. Nesse 

sentido, a tabela 1 relaciona-se à figura 2 na medida em que se sobrepõem os autores de maior 

ênfase e produção, como verificado no ranking da tabela 1. 

No mapa de coautoria identificamos a presença de produções oriundas de 42 países. O 

destaque de maior número de produções é dos Estados Unidos, com 455 documentos. Na 

sequência está a produção brasileira (118 documentos) e a produção do Reino Unido (118). A 

aresta entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Reino Unido, Estados Unidos e Argentina, 

demonstram maior colaboração entre os países. Em suma, é perceptível que a agenda de estudos 

em questão é de interesse internacional, para além de regional.
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Figura 3 – Mapa de coautoria entre países com 42 países conectados em rede (mínimo de 2 

documentos e 1 citação). Método de contagem: completa; método de normalização: 

LinLog/modularidade (atração 2, repulsão 1); método de visualização: network, peso por 

número de documentos produzidos e coloração por cluster. Quanto maior o número de 

documentos publicados pelo país, maior é o rótulo e o nó do item. Quanto mais próximos os 

itens no espaço bidimensional e mais espessa a aresta de conexão, mais forte a relação de 

coautoria entre eles. 

Fonte: elaboração nossa, 2021 

 

 

5 Conclusão 

 Esse estudo, de caráter exploratório, contribui com o mapeamento da literatura sobre 

presidencialismo de coalizão por meio de indicadores bibliométricos. Identificamos que o debate 

sobre o tema se intensificou na última década e que sua estrutura se divide em quatro pilares 

fundamentais, a saber: eleições, instituições, democracia, Executivo e coalizões. Os autores que 

mais produziram sobre a temática são: Pereira, Cheibub, Amorim Neto e Power. 

A vantagem da técnica empregada está na possibilidade de analisar múltiplas dimensões 

da produção científica. No nosso caso apresentamos como resultados principais: os autores que 

mais produziram sobre o tema; os mais citados; a organização do campo de estudos em grupos de 

interesse (afinidades teóricas ou metodológicas); o marco conceitual através da força de 

associação entre termos. Uma dificuldade enfrentada com o uso da metodologia é a análise de 
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metadados, que não estão completamente padronizados e demandam correções para gerar o mapa, 

seja dos nomes de autores, de termos correlatos ou palavras com erros ortográficos. 

Como agenda futura, propomos uma análise qualitativa dos documentos para fins de 

produção de uma revisão sistemática que permita examinar quais foram os avanços desse debate 

e quais as lacunas em aberto. 
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