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A CIÊNCIA POLÍTICA NO BRASIL: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DOS ARTIGOS ACADÊMICOS 

(1966-2015)

Resumo

O artigo analisa a produção da ciência política brasileira 

publicada em seis periódicos (Dados, Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, Novos Estudos, Lua Nova, Opinião Pública e 

Brazilian Political Science Review) ao longo de cinco décadas 

(1966 e 2015). O texto enfatiza dois aspectos. O primeiro é 

a distribuição da produção pelas grandes áreas temáticas 

da ciência política. O segundo é o tipo de método privile-

giado, com ênfase na variedade de métodos estatísticos 

utilizados pelos autores. Se constata o crescimento do vo-

lume de artigos publicados pelos cientistas políticos bra-

sileiros, particularmente a partir da segunda metade dos 

anos 1990. Uma das conclusões do artigo é que, embora 

faça uso de estatística – e nos últimos anos técnicas mais 

avançadas tenham se difundido –, a ciência política brasi-

leira está longe de ser considerada uma disciplina eminen-

temente quantitativa.

POLITICAL SCIENCE IN BRAZIL:

AN ANALYSIS OF ACADEMIC ARTICLES 

(1966-2015)

Abstract

The article analyses the production of Brazilian political 

science, as published in six periodicals (Dados, Revista Bra-

sileira de Ciências Sociais, Novos Estudos Cebrap, Lua Nova, 

Opinião Pública and Brazilian Journal of Political Science) over 

a period of five decades (1966-2015). The text emphasizes 

two aspects: first, the distribution of articles by thematic 

areas of political science; and second, the type of method 

used, with an emphasis on the variety of statistical proce-

dures used by the authors. The article observes the growing 

volume of articles published by Brazilian political scientists, 

particularly from the second half of the 1990s. One of the 

conclusions of the paper is that although statistics are used 

– and in recent years more advanced techniques have spread 

– Brazilian political science is far from being considered an 

eminently quantitative discipline.
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