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APRESENTAÇÃO

Esta é a décima edição do Boletim de Análise Político-Institucional (BAPI), periódico semestral cujo objetivo 
é divulgar reflexões e estudos sobre os temas tratados na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, 
das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea. O boletim é organizado em três seções, denominadas 
Opinião, Reflexões sobre o desenvolvimento e Notas de pesquisa.

Como se poderá constatar, os artigos têm diferentes orientações temáticas e metodológicas, 
refletindo a pluralidade característica da diretoria. Mas todos abordam questões bastante atuais e 
relevantes da agenda político-institucional.

O artigo de opinião A República provisória do Brasil, de Antônio Lassance, alerta tanto para a 
elevada frequência com que a Constituição Federal tem sido emendada quanto para o oportunismo 
e casuísmo de várias dessas iniciativas, denunciando as implicações negativas para a estabilidade e a 
legitimidade do arcabouço jurídico-institucional. Para remediar esse problema, o autor propõe um 
conjunto de reformas.

A seção Reflexões sobre o desenvolvimento contém dois artigos. Reformas ministeriais recentes 
e impactos na agenda das políticas públicas brasileiras, coautorado por Helder Ferreira, Joana Mostafa, 
José Aparecido Ribeiro, Maria Paula Gomes dos Santos e Rute Imanishi Rodrigues, e que consiste em 
registro dos debates ocorridos no âmbito do Observatório de Direitos e Políticas Públicas, do Ipea, 
documenta as reformas ministeriais ocorridas nos últimos dois anos e discute suas implicações para o 
conteúdo e para as condições de exercício dos direitos constitucionais de cidadania. O segundo artigo, 
Renúncia de arrecadação fiscal em saúde: o caso australiano, de Carlos Octávio Ocké-Reis, examina a 
experiência australiana com renúncia de arrecadação fiscal em saúde, com vistas a iluminar a reflexão 
sobre os desafios do caso brasileiro.

Três artigos originados de pesquisas desenvolvidas direta ou indiretamente na Diest compõem 
a seção Notas de pesquisa. Comunidades Terapêuticas: unidades de privação de liberdade?, de Maria 
Paula Gomes dos Santos, apresenta e discute dados originais sobre comunidades terapêuticas e 
suas práticas de cuidado com pessoas que sofrem de transtornos decorrentes do uso de drogas. 
Governança e capacidade regulatória, coautorado por Bruno Queiroz Cunha, Alexandre de Ávila 
Gomide e Ricardo Antônio de Souza Karam, discorre sobre a agenda de pesquisa voltada para 
a investigação das capacidades estatais que tocam a regulação econômica e suas instituições. 
Por fim, o artigo Inovação governamental, coautorado por Bruno Queiroz Cunha, Pedro Cavalcante, 
Amanda Gomes Magalhães e Isabella de Araujo Goellner, a título de contribuição inicial a uma 
agenda de pesquisas ainda embrionária, analisa a origem e o conteúdo das principais referências 
da produção científica nacional sobre o tema.

Desejamos uma boa leitura!

Comitê Editorial




