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É com imensa satisfação que apresentamos a nova edição da Teoria & Pesquisa: Revista
de Ciência Política: v. 30, n. 3, 2021. O número conta com seis artigos, sendo quatro na seção
Dossiê, um em Resenhas e o último em Notas de Pesquisa.
O primeiro artigo intitulado “Produção legislativa voltada às demandas LGBTQIA+ na
Câmara dos Deputados”, de Alan Michel Santiago, Carlos Augusto da Silva e Maria Dolores, trata
de avaliar a produção legislativa voltada para o atendimento de demandas da população
LGBTQIA+ na Câmara dos Deputados, no período que vai de 1988 até 2018, da tramitação das
propostas até a decisão final de aprovação, apensamento, rejeição ou arquivamento dos projetos.
Escrito por Alexsandro Teixeira Ribeiro, o segundo artigo da presente edição, “Bancada
compartilhada e a busca de vagas nas câmaras das capitais do país”, indica os elementos de
representatividade a partir do perfil candidaturas coletivas, que segundo o autor, trata-se de um
fenômeno eleitoral que vem ganhando espaço no cenário nacional durante as campanhas aos
cargos dos legislativos em todo o país.
“É proibido proibir? Proibição do financiamento corporativo de campanha e competição
eleitoral no Brasil”, artigo de autoria de Jose Alexandre, Willber Nascimento, Erikson Calheiros e
Breno Avelino, a partir de análise descritiva, cluster e regressão linear, testam a hipótese de que
a eleição pós-proibição do financiamento privado é mais competitiva que a anterior.
Encerramos a primeira seção com o texto de Lorena Monteiro e Marina Félix de Melo:
“Organizações de defesa de direitos e advocacy: notas para uma agenda de pesquisas” em que
as autoras se propõe a compreender os fatores que impulsionam a promoção do advocacye os
que limitam sua adoção pelas organizações a partir de uma revisão da literatura internacional
sobre o tema.
Na seção voltada à publicação seguinte apresentamos o artigo de Ana Tereza Duarte Lima
de Barros e Jorge Henrique Oliveira de Souza Gomes. “Populismo e crises da democracia” é uma
resenha do livro “Crises da democracia” de Adam Przeworski, professor de política e economia da
Universidade de Nova York, publicado no Brasil em 2020, pela editora Zahar.
Por fim, contamos com a contribuição do professor Dr. Fernando Azevedo em um texto
que é fruto da apresentação no 9º Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em
Comunicação Política – Compolítica. As notas intituladas “A grande mídia e a eleição presidencial
1

Doutora em Ciência Política (UFSCAR), professora substituta do DECP/UFPR. E-mail: merciaallves@gmail.com

1

Revista Teoria & Pesquisa, v. 30, n. 3, 2021, p. 1-2

EDITORIAL
Mércia Alves

de 2022” é uma importante contribuição para o campo da Ciência Política que se dedica à
compreensão das campanhas eleitorais e do comportamento do eleitorado.
Agradecemos a todos os colaboradores desta edição: autores, pareceristas, equipe de
revisão, edição e diagramação da Teoria & Pesquisa. Desejamos uma ótima leitura a todos!
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