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RESUMO 

 
 
 

O principal objetivo do presente trabalho, de caráter predominantemente 

explanatório e com vias de realizar um estudo comparativo de casos (artigos e livros 

científicos), foi identificar os elementos mais gerais que caracterizam as abordagens 

baseadas nos pressupostos explicativos da teoria do presidencialismo de coalizão, de 

modo a tentar identificar padrões semelhantes e/ou competitivos de explicação dos 

arranjos institucionais adotados por sistemas de governo presidencialistas, à luz do caso 

brasileiro, na agenda de pesquisa da ciência política contemporânea. Foram analisados 

trinta e três trabalhos, entre livros, capítulos de livros e artigos publicados em revistas 

científicas nacionais e internacionais de renome. Para tanto foram utilizados métodos e 

técnicas de pesquisa qualitativa, com ênfase na análise crítica da literatura. Assim 

sendo, foram identificados quatro padrões de explicação: os estudos de primeira geração 

– o Modelo 1 – e os de segunda geração – o Modelo 2A, Modelo 2B e o Modelo 2C.  Em 

virtude da análise desenvolvida sobre os modelos de explicação identificados, o que se 

pode afirmar é que: (1) os quatro modelos de explicação possuem como pano de fundo, 

a problemática dos sistemas de governo e da estabilidade democrática – processo 

decisório; (2) o primeiro modelo prioriza causas sociológicas e políticas, enquanto os 

três últimos priorizam causas de natureza propriamente política, com ênfase nos 

processos de organização interna das instituições legislativas e na relação Executivo-

Legislativo; (3) os quatro modelos explicativos mostram clara utilização dos 

Paradigmas da Ciência Política Positiva – teoria da escolha racional e novo 

institucionalismo, com maior destaque a este último paradigma – que ocupam papel 

primário nas análises; e por fim, (4) o que também se observa é um avanço teórico e 

metodológico da produção científica nesta área, fruto de uma preocupação com um forte 

rigor científico. 

 

 

Palavras-chave: Instituições políticas, presidencialismo de coalizão, sistemas 

de governo, formação de coalizão, organização legislativa e ciência política positiva. 

 

 



 
ABSTRACT 

 
 

 
The prime objective of this dissertation, which has a mainly explanatory 

character aiming to perform a comparative study on some cases (papers and books), was 

to identify the most general elements which characterize the approaches based upon the 

explanatory assumptions of the theory of coalitional presidencialism, in order to try to 

identify similar and/or competitive explanation patterns of institutional designs adopted 

by presidentialist systems of government, like the Brazilian case, in the contemporary 

political science’s research agenda. Thirty-three works were examined, among books, 

books’ chapters, and papers published in national and international journals of renown. 

To accomplish that, qualitative methods and techniques were used, with emphasis on 

the critical analysis of the literature. It was identified four explanation patterns: studies 

of the first generation – the 1 Model – and the ones of second generation – the 2A, 2B 

and 2C Models. As of the analysis developed about the identified explanatory models, it 

can be affirmed that: (1) all four Models have, as background, the problematique of the 

systems of government and democratic stability – decision-making process; (2) the first 

model prioritizes sociological and political causes, while the other three prioritize 

causes of political nature, emphasizing the internal organization processes of legislative 

institutions and on the Executive-Legislative dynamics; (3) all four explanatory models 

show clear use of the positive political science paradigms – rational choice theory and 

new institutionalism, with a higher emphasis on the last one – which has prime role on 

the analyses; (4) what can also be observed is a theoretical and methodological advance 

on scientific development in this field, as a result of a concern with strong, scientific 

rigor.  

 

 

Keywords: Political institutions, coalitional presidentialism, systems of 

government, coalition formation, legislative organization and positive political science. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Nos anos 1970, em função da “onda” de redemocratização que se iniciou em um 

número relativamente amplo de países, os estudos sobre sistemas de governo ganharam 

ampla visibilidade e destaque, tendo em certa medida como principal motivação, a busca 

por se identificar quais seriam as possíveis conseqüências políticas que poderiam ser 

atribuídas a adoção de sistemas de governos específicos. 

Nesse contexto, a principal tendência observada foi a de que os sistemas 

presidencialistas seriam um tipo de sistema de governo inferior ao parlamentarismo, 

especificamente no que se refere à geração de condições ótimas para se governar, bem 

como quanto aos incentivos relacionados à sobrevivência e qualidade da democracia. 

Entretanto, tal tendência sofreu profunda modificação a partir dos estudos que 

começaram a ser desenvolvidos pela ciência política brasileira e que tiveram como marco 

paradigmático o trabalho de Sergio Abranches (1988), o que rendeu o desenvolvimento de 

um amplo e coeso corpo de pesquisa e de trabalhos que, ancorados nos pressupostos do 

mainstream da ciência política internacional – ciência política norte americana – 

apresentaram um conjunto de explicações alternativas as que convencionalmente vinham 

sendo apresentadas, quando o assunto era sistemas de governos.  

Pois, diferentemente de uma tendência que se preocupava em tentar identificar quais 

seriam as “mazelas” próprias dos sistemas presidencialistas de governo, tais estudos 

tiveram como principal preocupação a busca por entender a lógica que rege o 

funcionamento desse tipo de arranjo institucional, partindo dos incentivos gerados pelas 

relações existentes entre cada um dos componentes institucionais característicos dos 

mesmos – presidencialismo puro, sistema eleitoral, sistema partidário, formação de 

coalizões e a organização legislativa –, acarretando no desenvolvimento do que 

convencionou-se chamar de teoria do presidencialismo de coalizão.  

E o que se pôde observar foi um período de intensa produção intelectual – 1988 a 

2006 –, isso contudo, considerando-se apenas os 33 (trinta e três) estudos selecionados, 
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entre papers, livros, capítulos de livros e dissertações no presente trabalho contemplados, 

mas que também não enceram o universo de todos os trabalhos existentes sobre o tema. 

Então, por apresentar-se enquanto um campo de pesquisa extremamente promissor é 

que o estudo sobre os regimes presidencialistas, prescinde de uma maior atenção, 

especificamente em se tratando da necessidade de se devotar certa atenção aos principais 

paradigmas que tem servido de alicerce a consolidação dos pressupostos da teoria do 

presidencialismo de coalizão. 

Conforme destacado por Shapiro (2002), atualmente o caminho percorrido pela 

ciência política contemporânea aponta para pelo menos dois caminhos possíveis na 

produção de análises sobre os fenômenos políticos. Primeiramente, existiriam aqueles 

trabalhos e pesquisas que se orientariam respaldados em modelos teóricos dados e que por 

sua vez estariam preocupados com a constante avaliação e verificação desses modelos – 

method- and theoty-driven. E em segundo lugar, existiriam aqueles trabalhos e pesquisas 

que privilegiariam os fatos empiricamente observáveis, atribuindo a estes um maior grau de 

relevância no processo de formação e consolidação do conhecimento, atribuindo as teorias 

valor secundário nesse processo – problem-drivne. 

Tendo em vista tal observação, este trabalho pretende, por sua vez, tratar do que 

seria referente a essa primeira possibilidade do processo de formação e produção do 

conhecimento cientifico. Todavia, não se trata de uma opção feita a partir de juízos de valor 

e que acredita em uma superioridade incondicional deste tipo de abordagem – method- and 

theoty-driven – quanto comparada as de segundo tipo – problem-driven –, ela estaria sim 

apoiada em um tipo de perspectiva que vê nas análises de tipo teóricas um inegável valor 

cientifico, dada a função guia que ela possui no fomento ao surgimento de novas questões 

para discussão sem que necessariamente neguem a necessidade de preocupações com 

questões de ordem empírica. Em verdade as teorias se apresentam como o ponto inicial a 

partir do qual qualquer observação que se propõe cientifica começa. 

Logo, a partir das colocações apresentadas por Shapiro e da premissa fundamental 

segundo a qual a ciência política contemporânea tem se assentado sob a influencia de dois 

paradigmas teóricos predominantes, os quais sejam a teoria da escolha racional e o novo 

institucionalismo, o que se pretende nesse estudo é investigar como os estes paradigmas 

associados a discussão de temas como os dos sistemas de governo, da formação de 
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coalizões e da organização legislativa, tem influenciado a explicações sobre os sistemas de 

governo presidencialistas adotados na América Latina, especificamente no Brasil. 

Visando tal intento é que o capítulo I consta de uma ampla discussão da literatura 

sobre o presidencialismo de coalizão no âmbito da ciência política brasileira, tomando 

como marco pioneiro a obra de Sergio Abranches (1988), para a partir daí, desenvolver 

uma discussão sobre a influência que tal obra teve na produção dos estudos posteriores, 

identificando as variações existentes entre cada uma das abordagens, inclusive propondo 

uma taxonomia desses estudos – Modelo 1 e Modelo 2 –, tomando como critério de 

classificação as variáveis explicativas priorizadas pelos pesquisadores. 

No capítulo II, trato das discussões que servem de plano de fundo a totalidades dos 

trabalhos que tratam do presidencialismo de coalizão, as quais sejam, a discussão sobre 

sistema de governo, sobre a formação de coalizões e sobre a organização legislativa, bem 

como tento verificar a influência exercida pelos principais paradigmas da ciência política 

contemporânea, atentando para as características próprias da teoria da escolha racional e do 

novo institucionalismo, com destaque a utilização conjunta dos mesmos, com o intuito de 

apresentar as influências exercidas por tais paradigmas na composição das explicações e 

análises baseadas na teoria. Com ênfase, é bem verdade, na identificação da relação 

existente entre cada um dos temas, com o intuito de identificar a capacidade que cada 

sistema de governo teria em gerar incentivos a composição de coalizões duradouras de 

apoio aos governos a partir do papel desempenhado pelo processo de organização do 

legislativo, via ação dos atores políticos em espaços de restrição institucional. 

No capítulo III analiso o universo das problematizações incorporadas pelos estudos 

sobre os sistemas de governo presidencialistas na ciência política brasileira, identificando 

como estes estudos e a explicações apresentadas por eles foram influenciadas pelas 

discussões mais gerais sobre sistema de governo, formação de coalizões e organização 

legislativa, bem como pelos pressupostos da racionalidade e do novo institucionalismo. 

No campo dedicado às considerações finais, apresento os resultados a que o 

presente trabalho conduziu, acrescidos de mais alguns comentários. 

 
 
 
 

  



 
CAPÍTULO I 

 
 
 
1. ARRANJO INSTITUCIONAL E O DILEMA DAS DEMOCRACIAS PRESIDENCIALISTAS: A 

TEORIA DO PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO NA CIÊNCIA POLÍTICA BRASILEIRA 
 

A partir das discussões que se desenvolveram, principalmente após os anos 80, que 

tinham como preocupação principal os sistemas de governo adotados por grande parte dos 

países da América Latina, especificamente os sistemas presidencialistas, pode-se dividir o 

universo de estudiosos e especialistas sobre o tema em dois grandes grupos. De um lado 

temos aqueles que muito se preocuparam, mediante a adoção de uma posição extremamente 

crítica e de forte teor negativista, em apresentar ou identificar as supostas mazelas – 

“conseqüências perversas” – ou limitações inerentes à opção presidencialista e que tinha 

impactos diretos sobre a estabilidade da ordem democrática desses países, ao exemplo dos 

trabalhos desenvolvidos por Linz (1991) e por Linz e Valenzuela (1994). 

Uma versão mais sofisticada desse argumento pode ser também encontrada em 

Mainwaring (2001) que afirma estarem os riscos da instabilidade política dos países latino 

americanos, não na simples adoção do presidencialismo conforme colocado pelas 

abordagens anteriores, mas, sim, na combinação entre o mesmo, o multipartidarismo e a 

representação proporcional. 

Segundo este último ponto de vista apresentado, em um arranjo institucional desse 

tipo, o que geralmente se percebe, são presidentes que quando eleitos, contam apenas com 

uma minoria no Congresso em função da alta fragmentação partidária. Assim sendo, para 

conseguirem governar, tais presidentes, geralmente, precisam recorrer à formação de 

coalizões amplas, comumente formadas a base da distribuição de patronagem, mas, sem 

que o presidente partilhe em nível necessário o poder que possui, uma vez que tais atores 

políticos tendem a considerarem-se os portadores e representantes da vontade da nação, já 

que são investidos de um mandato independente. Por outro lado, ainda de acordo com esse 

tipo de argumentação, os partidos que geralmente formam as coalizões e que, logicamente, 

possuem representação no Congresso, muitas vezes possuem uma série de incentivos para 

não cooperarem com os presidentes, ou em última instância com as coalizões. Logo, a 
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formação de coalizões nesse tipo de arranjo, seria tida como um recurso no qual estariam 

presentes altos índices de instabilidade e que auxiliariam na paralisia de governo e na 

fragilização da autoridade presidencial. 

Em síntese, tal argumento acredita que a adoção de um arranjo institucional que 

tente conciliar presidencialismo, multipartidarismo e representação proporcional será 

marcadamente caracterizado por constantes crises de governabilidade1, crises estas que 

ocasionariam o pleno colapso da própria democracia entre os países que adotassem esse 

tipo de arranjo (Mainwaring e Shugart, 1997). 

O outro grupo de especialistas, e que vai de encontro às perspectivas apresentadas 

anteriormente, defendem a refutabilidade de tais teses principalmente em relação a 

instabilidade política e ao déficit democrático que inevitavelmente surgiriam da adoção de 

um arranjo institucional desse tipo – Anastásia, Melo e Santos, 2004; Figueiredo e 

Limongi, 1999; Santos, 2003. 

De acordo com estes últimos, mesmo considerando-se as variações na estrutura 

institucional que cada nação tenha adotado e as implicações das conseqüências dessa 

adoção sobre as democracias2, a partir dos exemplos de alguns países, como é o caso do 

Brasil, é possível se falar em níveis razoáveis de estabilidade institucional, principalmente 

quando consideradas, a capacidade do chefe do executivo em montar bases de apoio aos 

seus projetos e os mecanismos internos da organização legislativa, não permitindo que 

esses países sejam continuamente assolados pelo fantasma da paralisia decisória. 

                                                 
1 Comumente quando da adoção do conceito de governabilidade em termos mais gerais e conforme se pode 
observar em alguns autores que distinguem o conceito de governabilidade do de governance – Melo (1995); 
Diniz (1995) – o mesmo refere-se “às condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o exercício do 
poder, tais como as características do sistema político, a forma de governo, as relações entre os Poderes, o 
sistema de intermediação de interesses” (CASTRO SANTOS, 1997). Não obstante, esse tipo de adoção do 
conceito também se aproxima do conceito de capacidade governativa trabalhado por Castro Santos (1997) 
quando está afirma que o conceito “por uma lado engloba tanto características operacionais do Estado – 
analisando-se ai a eficiência de sua máquina administrativa, novas formas de gestão pública, mecanismos de 
regulação e controle –, como sua dimensão político-institucional, as investigações podendo incluir, neste caso, 
desde as características das coalizões de sustentação de governo, de processo decisório, das formas mais ou 
menos tradicionais de representação de interesses, das relações Executivo-Legislativo, do sistema partidário e 
eleitoral, passando pelas relações entre os três níveis de governo e a forma e o grau de interação do público 
com o privado na definição e condução das políticas governamentais, até a pouco analisada atração do 
Judiciário como ator político e a capacidade de liderança e coordenação do governo” (CASTRO SANTOS, 
1997) 
2 Amorim Neto (2006a) chama a atenção para a variabilidade dos arranjos institucionais adotados pelos 
regimes presidencialistas da América Latina e que em última instância também reflete na diversidade de 
padrões de governança. 
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Na verdade, como afirmam Anastásia et alli (2004) o problema da adoção de um 

arranjo institucional que agrupe presidencialismo, multipartidarismo, representação 

proporcional e composição de coalizões, ainda mais quando associado a realidades sociais 

dadas e que combinam heterogeneidades estruturais, pobreza e desigualdade social, não é 

necessariamente a geração de instabilidade política. Ao contrário, o problema está no trade 

off que muitas vezes se produz entre estabilidade política e dois outros atributos de grande 

importância para o bom funcionamento das democracias: accountability e 

representatividade. 

Desse modo, em contraposição aos autores inicialmente apresentados e que 

defendem a inviabilidade da adoção de regimes presidencialistas, o que se busca entender é 

a lógica de manutenção da ordem democrática a partir das características que são próprias a 

esse tipo de sistema político. Assim sendo, esta última vertente acredita que os problemas 

das democracias nos países da América Latina não estão relacionados ao fomento de uma 

situação de instabilidade imanente a relação presidencialismo, multipartidarismo e 

representação proporcional, mas, sim, na forma de organização de algumas instituições que 

são de extrema importância para o melhor funcionamento das democracias 

presidencialistas, as quais sejam: o Executivo e o Legislativo. Inclusive tomando como 

referência, a importância dos mecanismos de separação de poderes e de checks and 

balance. 

Dado esse ponto de vista, é justamente por sobre esse grupo de estudiosos que há a 

maior necessidade de se debruçar mais atentamente, de modo inclusive, a melhor 

compreender qual a real inserção desses autores em relação ao debate mencionado. 

Todavia, o esforço aqui desprendido não se refere a uma ação “simplista” que visa apenas 

apresentar os principais autores que se enquadram nessa perspectiva de análise, e 

mencionar as principais idéias e argumentos apresentados e defendidos pelos mesmos 

quando em comparação com a primeira vertente de estudos apresentados e que tratam sobre 

os sistemas de governo na América Latina, e que de certo modo ocupam um espaço 

privilegiado na ciência política contemporânea. 

Na verdade o que se pretende, a exemplo de trabalhos anteriormente produzidos e 

que carregam a relevância de seu pioneirismo3 e relevância, é realizar um estudo analítico 

                                                 
3 Ver Araújo (2006), Sales (2006) e Duarte Santos (2006). 
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dos principais trabalhos produzidos pela ciência política brasileira e que se diferenciam pela 

adoção ou utilização do que convencionalmente se intitulou de teoria do presidencialismo 

de coalizão4.  

Para tanto, realizei um estudo das principais produções científicas e em áreas 

correlatas, o que resultou na utilização de 33 (trinta e três) papers, entre livros, capítulos de 

livros, dissertações e artigos publicados em revistas científicas de destaque nacional e 

internacional no período de 1988 a 20065.  

A teoria do presidencialismo de coalizão foi algo convencionalmente gerado a 

partir dos estudos sobre o processo de reorganização do arranjo institucional brasileiro após 

o período autoritário (1964-1985), tendo como marco inicial o trabalho de Sérgio 

Abranches (1988), que tenta apresentar uma explicação “alternativa” ao funcionamento das 

instituições políticas brasileiras e que dada a sua difusão, se tornou um referencial na busca 

por se compreender, não apenas o Brasil, como também seus países vizinhos, a exemplo da 

Venezuela, do Peru e outros. 

Entretanto, é preciso ressaltar a extensão e a complexidade que envolve a literatura 

especializada sobre o tema e que acaba por se apresentar enquanto elemento complicador 

do esforço que aqui pretendo realizar. Assim sendo, o que desejo é produzir uma 

caracterização sintética dos principais autores que, além de Abranches, tiveram um papel 

relevante na definição, consolidação, propagação, análise e constante revisão da teoria do 

presidencialismo de coalizão, a exemplos de Amorim Neto (1991, 1994, 2000, 2004, 

2006a, 2006b); Amorim Neto, Cox e McCubbins (2002); Amorim Neto e Santos (2001, 

2003); Amorim Neto e Tafner (2002); Anastásia, Melo e Santos (2004); Arretche e Rodden 

(2004); Cheibub, Przeworski e Saiegh (2002); Figueiredo (2001); Figueiredo e Limongi 

(1995, 1996, 1999, 2000, 2005, 2006); Limongi e Figueiredo (1998); Pereira e Mueller 

(2000, 2002, 2006); Santos (1997, 1999, 2002, 2003, 2006); Santos e Almeida (2005); 

Santos e Patrício (1996, 2002); bem como tantos outros6. Mas, sobretudo se atribuirá uma 

                                                 
4 A utilização do termo teoria do presidencialismo de coalizão se dá porque considero que a partir da 
definição de teoria trabalhada por Van Evera (1997: p. 7 e 8) – teorias “are general statements that describe 
and explain the causes or effects of classes of phenomena. They are composed of causal law or hypotheses, 
explanations and antecedent conditions” – , é possível fazer menção a todo um conjunto de trabalhos que 
compartilham de um mesmo núcleo de pressupostos. 
5 Ver Anexo I – Levantamento da Literatura. 
6 Por grande parte destes trabalhos outros, que têm identificação com a teoria do presidencialismo de 
coalizão, acabarem adotando o ponto de vista de um dos autores acima citados ou construírem suas 
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maior importância aos trabalhos de Amorim Neto, Figueiredo e Limongi, Pereira e Mueller, 

e Santos, dado o referencial paradigmático que estes autores se tornaram em relação ao 

tema e em função da freqüência com que seus estudos têm sido citados na produção 

nacional e internacional. De modo a agrupá-los segundo a proximidade ou distanciamento 

de suas abordagens e identificar aspectos como: 1) os pressupostos de cada abordagem; 2) 

seus principais postulados; 3) as variáveis explicativas adotadas por cada grupo de autores; 

4) os mecanismos que segundo os autores melhor explicam o funcionamento do 

presidencialismo de coalizão7e a metodologia por eles utilizada.  

Mas antes de nos debruçarmos sobre esta vasta bibliografia, vale o esforço de uma 

discussão mais detalhada sobre a obra de Sérgio Abranches (1998), referencial primeiro 

dessas discussões, retratando os principais argumentos que compõe a sua análise sobre a 

realidade político-institucional brasileira. 

 

 

1.1. Sérgio Abranches, presidencialismo de coalizão e o dilema institucional 
brasileiro: Modelo 1 

 

A primeira utilização do termo presidencialismo de coalizão, em se tratando das 

discussões realizadas sobre as instituições políticas brasileiras, foi feita no âmbito da 

literatura nacional, por Sérgio H. H. Abranches (1988) em seu artigo Presidencialismo de 

Coalizão: o dilema institucional brasileiro. Nesse trabalho, Abranches se propôs a analisar 

os componentes do que ele considera ser “o dilema institucional brasileiro” e que se refere 

a necessidade de adoção de um determinado arranjo institucional que pudesse regular o 

exercício da autoridade política dos governantes – leia-se aqui presidentes – ao mesmo 

tempo em que definisse as regras que viabilizassem a resolução de conflitos gerados pela 

própria diversidade das bases sociais responsáveis pela sustentação política dos diferentes 

governos – heterogeneidade econômica, política, social e cultural –, bem como dos 

diferentes processos de representação. 

                                                                                                                                                     
observações conciliando aspectos das análises de mais de um autor, não se devotará a estes trabalhos uma 
atenção maior. 
7 A identificação desses aspectos como sendo de extrema relevância se deu a partir da leitura do trabalho de 
Duarte Santos (2006), e por essa razão, também as concepções de pressuposto, postulado e mecanismos aqui 
adotados são as mesmas utilizadas pelo autor a partir da apropriação que o mesmo fez da obra de Bunge 
(2002). 
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A principal contribuição de Abranches para a ciência política, mas não apenas a 

brasileira, reside no fato de que, enquanto grande parte das tendências explicativas sobre a 

realidade política de países de democracias presidencialistas, apontavam para uma possível 

perversão institucional que seria própria da “opção irresponsável” por esse tipo de sistema 

político, principalmente quando associado a representação proporcional e ao 

multipartidarismo, o mesmo já chamava a atenção para a necessidade de se observar a 

peculiaridade do arranjo institucional brasileiro, considerando-se a dinâmica social própria 

do país. Nas palavras do próprio autor: 

 

“Muitos analistas tendem a interpretar a história institucional 
brasileira no sentido da inadequação, seja do presidencialismo, seja 
da representação proporcional, para a estabilidade democrática. 
Não é, definitivamente, a inclinação do raciocínio aqui 
empreendido. Ao contrário, sustento que, de um lado, esta tradição 
político-institucional responde à específica dinâmica social do País. 
Sua própria heterogeneidade, a ambigüidade e fragilidade das 
referências nacionais e as contradições a elas inerentes contribuem 
para firmar esta combinação entre proporcionalidade e 
presidencialismo de coalizão. De outro lado, não há evidência 
persuasiva de que a solução parlamentarista ou a representação 
majoritária, ou mesmo o bipartidarismo, pudessem oferecer 
salvaguardas suficientes à instabilidade e à exarcebação do 
conflito8” (ABRANCHES, 1988: p. 32). 

 

Como é possível perceber, o trajeto percorrido por Abranches já difere da lógica que 

cada vez mais ganhou adeptos na ciência política e segundo a qual a manutenção de uma 

sociedade democraticamente estável só seria possível em sistemas parlamentaristas, de 

representação majoritária e/ou bipartidários, visto que nesse tipo de sistema residiriam os 

mecanismos necessários para por fim a todo e qualquer tipo de problema em relação a 

conflitos de interesses e capacidade governativa. Justamente o oposto do que se observaria 

em arranjos institucionais que privilegiassem sistemas presidencialistas do tipo 

pluripartidário e de representação proporcional. 

Logo, a partir das preocupações com as peculiaridades da adoção desse último tipo 

de arranjo mencionado, principalmente em termos do seu real funcionamento, e 

                                                 
8 Tal noção de conflito utilizada aqui por Abranches refere-se a algo oriundo do processo de diversificação 
das estruturas econômica e social brasileiras marcadas historicamente pela ampliação das descontinuidades, 
heterogeneidades e profundas desigualdades. 
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considerando as relações estabelecidas entre cada uma das dimensões que compõem essa 

estrutura, é que Abranches pretende apresentar uma análise do contexto político brasileiro, 

antes mesmo do período autoritário e que de fato considerasse, se não na sua totalidade, ao 

menos a maior parte dos aspectos inerentes a esse contexto, tanto em sua dimensão política, 

como social e econômica. Tudo isso, por via de um estudo globalizante e que permitisse 

uma compreensão mais aprofundada sobre a influência desses elementos particulares por 

sobre a conformação e adoção de determinadas práticas políticas. 

Inclusive, é por essa via que o autor trata dos problemas e limitações do arranjo 

institucional adotado no Brasil, segundo ele, de características quase únicas e “não raro 

desestabilizadoras”. 

Então, através da análise da operacionalidade e da relação entre as variáveis: 

sistema de governo, sistema partidário e sistema eleitoral; Abranches tenta perceber quais 

os resultados que podem ser observados em termos da estabilidade da democracia 

brasileira, em se tratando do exercício e da prática de governo – processo decisório –, 

ressaltando que as peculiaridades institucionais do “dilema político brasileiro” não se 

referem com tanta ênfase a adoção do sistema de representação proporcional e ao sistema 

multipartidário tanto quanto ao sistema de governo adotado, principalmente quando estas 

são consideradas enquanto variáveis isoladas, pois se considerarmos a maioria das 

democracias já consolidadas no mundo, as duas primeiras características são comuns à 

maioria delas. Logo, 

 

“É nas combinações mais freqüentes entre características 
institucionais, e não em sua presença isolada, que a lógica e a 
especificidade de cada modelo emergem. É também aí que se revela 
a natureza do regime até agora praticado no Brasil” 
(ABRANCHES, 1998: p. 19). 

 

E justamente, por ser o Brasil, a época do trabalho de Abranches, um dos poucos 

países que, para além de combinar a proporcionalidade, o multipartidarismo e o 

“presidencialismo imperial”9, ainda organizava o Executivo com base na formação de 

amplas coalizões, é que surgiu o termo presidencialismo de coalizão. 

                                                 
9 Termo utilizado para referir-se aos sistemas presidencialistas puros a exemplo dos Estados Unidos da 
América. Sobre essa questão ver o próprio Abranches (1988). 
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“A esse traço peculiar da institucionalidade concreta brasileira 
chamarei, à falta de melhor nome, ‘presidencialismo de coalizão’” 
(ABRANCHES, 1988: p. 22). 

 

Desse modo, ao se ler o trabalho de Abranches é possível perceber o papel central 

que o processo de formação de coalizões ocupa na análise que o mesmo faz do arranjo 

institucional brasileiro. Contudo, antes de abordar especificamente esse aspecto em 

particular sobre a formação de coalizões, se faz necessário uma discussão anterior sobre o 

status que ocupam os outros aspectos na análise do autor. 

Quanto ao presidencialismo brasileiro, fica clara a aproximação que Abranches faz 

entre este e o adotado nos Estados Unidos onde existem dois pólos fundamentais de poder, 

o Executivo e o Legislativo autônomos e distintos quanto a sua composição e atribuições. 

 Já em relação ao multipartidarismo e a representação proporcional, o primeiro 

refletiria o pluralismo existente na sociedade brasileira, assim como o perfil das 

preferências existentes, enquanto a segunda, garantiria a representação dessa mesma 

pluralidade do tecido social. 

Vale ressaltar ainda que, em se tratando dessas duas características institucionais 

mencionadas, Abranches se difere um pouco da tendência de alguns estudos que vêem no 

multipartidarismo e na representação proporcional brasileira, uma tendência a forte 

“proliferação excessiva de partidos” e a inviabilidade na composição de governos com 

ampla capacidade decisória, por via da formação de maiorias estáveis de apoio a agenda do 

governo. 

Em se tratando da primeira tendência, no máximo o que se teria no Brasil, para 

Abranches, seria a manutenção de um caminho que indicaria a institucionalização de um 

multipartidarismo de fragmentação variando de médio a mediano, pois tanto o sistema 

eleitoral imporia barreiras a proliferação desenfreada de partidos, como em regimes que 

promovem a máxima proporcionalidade, existem largas diferenças entre o número de 

partidos eleitorais e de efetiva representação parlamentar. Mesmo quando se considerando 
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o recurso da formação de coligações eleitorais que permitiriam o acesso de partidos 

menores ao Legislativo10. 

Por fim, partindo de sua perspectiva e postura quanto ao que seria o seu ponto de 

vista com relação à adoção de sistemas multipartidários e de representação proporcional –

viabilidade da consecução de maiorias estáveis – essa nos remete de volta ao processo de 

organização do Executivo a partir da formação de amplas coalizões, aspecto que precisa ser 

avaliado mais atentamente dado as suas reais implicações. 

Inicialmente, a primeira colocação de Abranches sobre essa questão é a seguinte: 

 

“... a capacidade de formar maiorias estáveis e a necessidade de 
recorrer a coalizões não são exclusivamente determinadas pela 
regra de representação, nem pelo número de partidos, mas também 
pelo perfil social dos interesses, pelo grau de heterogeneidade e 
pluralidade na sociedade e por fatores culturais, regionais e 
lingüísticos, entre outros, que não são possíveis de anulação pela 
via do regime de representação” (ABRANCHES, 1988: p. 13 e 14). 

 

Através da assertiva pode-se perceber o privilegiamento, já tão amplamente 

discutido e que o autor concede, as questões de ordem social em associação com os 

elementos institucionais. Por essa razão é que, a lógica presente em Abranches e que 

norteia o princípio de composição de coalizões observa claramente dois eixos, um que ele 

chama de eixo partidário e o outro que ele chama de eixo regional (estadual). Isso é 

facilmente identificável quando se observa o processo de composição de ministérios onde 

tem se observado na história do presidencialismo brasileiro uma preocupação tanto de 

ordem partidária quanto regional. 

A identificação da existência desses dois eixos acaba remetendo a duas outras 

questões que estão diretamente associadas tanto a dimensão partidária quanto a dimensão 

regional da composição de coalizões, que são: 1) os caminhos galgados em termos factuais 

para que uma coalizão venha realmente a existir e funcionar de maneira eficiente; e 2) o 

grau de fracionamento ou de concentração da coalizão. 

Quanto à formação de coalizões, para Abranches ela envolve três momentos, onde o 

primeiro tem início na constituição de alianças eleitorais que exigem certa negociação 

                                                 
10 É necessário ressaltar que no momento não estou interessado em discutir o quanto às afirmações de 
Abranches sobre o fragmentação partidária do Legislativo brasileiro se verificam na atualidade. 
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acerca do mínimo de definição sobre algumas das diretrizes programáticas que irão reger a 

aliança e que possuem um caráter extremamente amplo, além de princípios que certamente 

devam ser observados na composição dos governos, no caso de vitória eleitoral. Após esse 

primeiro momento, o que se tem é a fase de composição do governo, na qual predomina a 

disputa, por parte dos membros da aliança, por cargos e certos compromissos referentes à 

definição de um programa mínimo de governo, mesmo que este ainda seja muito genérico. 

E finalmente, na última fase, o que se verifica é justamente a transformação da então inicial 

“aliança eleitoral” em “coalizão efetivamente governante”, momento em que emerge “o 

problema da formulação da agenda real de políticas, positiva e substantiva e das condições 

de sua implementação” (ABRANCHES, 1988: p. 28)11. 

Visto a lógica que acompanha o processo de formação das coalizões e dada a 

verificação de que seu principal problema está na passagem do segundo para o terceiro 

momento, já que é esta passagem que vai determinar as condições de manutenção, de 

continuidade e de estabilidade da coalizão. O que dizer sobre o impacto do maior ou menor 

fracionamento da coalizão? 

Em relação a este ponto, o que se pode destacar é que, cada uma das conformações 

pode ter implicações positivas e negativas sobre a autoridade e capacidade decisória do 

chefe do executivo. 

Considerando-se o alto fracionamento governamental, o que pode acontecer é um 

maior grau de liberdade por parte do presidente, pois esse fracionamento lhe permitiria 

retirar forças de uma possível manipulação das posições e dos interesses dos parceiros da 

aliança. Todavia, a medida em que nesse tipo de situação o partido do presidente pode não 

ser o partido que detenha a maioria parlamentar, o mesmo – o presidente – pode se tornar 

“prisioneiro de compromissos múltiplos, partidários e regionais” (ABRANCHES, 1988: p. 

26), e que podem comprometer a sua autoridade. 

A ocorrência de coalizões concentradas, por sua vez, podem em certa medida 

conferir uma maior autonomia ao presidente em relação aos parceiros menores da aliança, 

pois nesse tipo de situação seu partido tende a ser o partido majoritário, no entanto, essa 

                                                 
11 A bibliografia mais recente tende a negligenciar o elemento eleitoral, e, portanto inicial, do processo de 
composição de coalizões políticas. Entretanto, tal consideração de muita importância para a construção de 
análises mais consistentes sobre o processo de criação e manutenção de coalizões de governo duradouras e 
estáveis. 
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situação o obriga a estabelecer uma relação mais estreita com o seu partido. O problema 

desse estreitamento é que, se o partido possuir uma certa heterogeneidade interna e regional 

o efeito será basicamente o mesmo observado quando da composição de coalizões de 

caráter altamente fracionado, restando apenas ao presidente a opção de recorrer, nesse caso, 

aos partidos minoritários da aliança. 

Considerando essas questões, é que Abranches chama a atenção para as principais 

características do presidencialismo de coalizão brasileiro, as quais sejam: a instabilidade de 

auto-risco – negociação, potencial de conflito, posição ideológica e pragmática dos 

membros da coalizão – e a dependência que se cria em relação à capacidade do governo a 

despeito do cumprimento dos acordos e compromissos formulados no momento de 

constituição das coalizões, o que torna a presidência o epicentro para o qual convergem 

todas as forças envolvidas na formação das coalizões, assim como o ônus de toda a crise 

que por ventura também venha a se abater sobre o governo. 

É por essa razão que Abranches chega a afirmar que o presidencialismo de coalizão: 

 

“...requer um mecanismo de arbitragem adicional aqueles já 
mencionados, de regulação de conflitos, que sirvam de defesa 
institucional do regime – assim como da autoridade presidencial e 
da autonomia legislativa –, evitando que as crises na coalizão levem 
a um conflito indirimível entre os dois pólos fundamentais da 
democracia presidencialista” (ABRANCHES, 1988: p. 31). 

 

Mediante tais questões, bem como por todos os aspectos anteriormente mencionadas 

e que compõem o universo da discussão realizada por Abranches, é que a este se atribui o 

pioneirismo das análises do arranjo institucional brasileiro com ênfase nos aspectos de suas 

particularidades. 

Obviamente, que tal mérito não se verifica apenas pela identificação dessas 

particularidades, nem tão pouco por este ter apresentado um modelo de análise alternativo 

aos postulados hegemônicos, mas, pelo fato do mesmo ter se tornado uma influência para 

toda uma geração de trabalhos posteriormente produzidos. Ou seja, a teoria do 

presidencialismo de coalizão se tornou característica por se apresentar enquanto um dado 

tipo de abordagem teórico-analítico-metodológica que, a partir da apropriação de variáveis 

como sistema de governo, associando-as com as características sociais de certa realidade, 

tenta explicar de forma factual a lógica que rege o funcionamento de um determinado 
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sistema político, com suas limitações e possibilidades, no que se refere à geração de 

mecanismos de estabilidade política e manutenção da própria ordem democrática. 

Para tanto, se utiliza em termos teóricos, tanto de paradigmas próprios da sociologia 

brasileira – preocupação com questões macro-sociais – como daqueles utilizados pela 

ciência política contemporânea e que se voltam para a importância que possui a ação dos 

atores políticos – Teoria da Escolha Racional, Teoria das Coalizões – e as instituições – 

Novo Institucionalismo. 

Entretanto, a ruptura que Abranches representa em relação aos estudos sobre os 

sistemas de governo na América Latina, não o exime dos limites pelos quais é acometida a 

sua obra. 

Apesar dos avanços significativos no campo dos estudos mencionados, o trabalho 

de Abranches deixou de considerar uma série de variáveis que fazem parte do processo de 

fomento e manutenção do que seria uma lógica de organização institucional do tipo 

presidencialismo de coalizão e que acabaram apenas sendo discutidas e analisadas nos 

estudos que o sucederam e que buscaram de uma forma ainda mais sistemática, ampliar as 

possibilidades explicativas da teoria, apresentando inclusive alguns elementos novos que 

hora complementam as concepções apresentadas por Abranches e hora se contrapõem as 

mesmas. 

Tendo em vista que o objetivo a que este trabalho se propõe, é possibilitar uma 

melhor compreensão sobre a teoria do presidencialismo de coalizão, me dedicarei a partir 

de então ao estudo do que convencionei chamar, dentro das discussões sobre 

presidencialismo de coalizão, de trabalhos de segunda geração – Modelo 2 – em 

contraposição ao trabalho de Abranches – trabalho de primeira geração ou Modelo 1 – com 

o intuito de apresentar uma discussão mais representativa dessa teoria. 

 

 

1.2. Da proliferação de trabalhos ancorados nos pressupostos apresentados pela 
teoria do presidencialismo de coalizão 

 

Independentemente de qualquer conclusão a que possa nos conduzir o trabalho de 

Abraches (1988), o que nos interessa no momento é, a partir da identificação feita dos 

principais elementos que caracterizam o que o próprio autor denominou de 
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presidencialismo de coalizão brasileiro, tentar perceber qual a influência que os mesmos 

exerceram sobre os trabalhos que também tiveram a preocupação em apresentar análises 

minimamente realistas sobre o arranjo institucional brasileiro e que tomaram o trabalho de 

Abranches como pioneiro nesse campo. 

Em termos mais gerais, a bibliografia que tratarei aqui e que denominei de trabalhos 

de segunda geração – Modelo 2 (Amorim Neto, Figueiredo e Limongi, Pereira e Mueller, e 

Santos) – assim como Abranches, toma como norte inicial para as suas discussões os 

aspectos próprios do arranjo institucional brasileiro e os quais já foram largemente 

mencionados: o presidencialismo, a representação proporcional, o multipartidarismo e os 

governos de coalizão; bem como constrói sua lógica argumentativa de modo a intensificar a 

elaboração de uma contestação ainda mais sistematica aos defensores de que tais 

características, necessariamente, levariam a um estado permanente de paralisia decisória e 

instabilidade governativa, entretanto, enfatizando aspectos não muito trabalhados pelo autor 

da primeira geração – Modelo 1 – , ou mesmo aqueles que se encontram ausentes em seu 

trabalho. É bem verdade que esses autores, em última instância estão preocupados com o 

impacto gerado pelo arranjo institucional sobre a funcionalidade da democracia, mas, 

privilegiam a análise sobre os aspectos que caracterizam o modelo institucional do 

presidencialismo de coalizão, sua operacionalidade e suas implicações. 

 

1.2.1. As bases institucionais da teoria do presidencialismo de coalizão de segunda 
geração: Modelo 2 

 

Apesar de adotarem elementos teóricos que foram apresentados inicialmente como 

próprios da obra de Abranches (1988), os autores aqui estudados e que fazem parte desse 

novo grupo de pesquisadores, apresentam certo grau de superação em relação aos trabalhos 

de Abranches, na medida em que, diferentemente deste último, os principais autores 

representantes dessa geração – Figueiredo e Limongi (1995, 1996, 1999, 2000, 2005, 

2006), Limongi e Figueiredo (1998), Santos (1997, 1999, 2002, 2003, 2006) , Amorim 

Neto (1991, 1994, 1998, 2000, 2004, 2006a, 2006b) e Pereira e Mueller (2000, 2002, 2006) 

– tendem a não restringir suas análises unicamente aos processos de interação entre cada 

uma das dimensões macro-institucionais que caracterizam dados regimes políticos, mas 

sugerem que há a necessidade de que para uma melhor compreensão dos mesmos, é preciso 
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entender como operam os mecanismos institucionais internos de ordenamento e 

funcionamento de cada uma dessas suas dimensões, bem como os elementos que passaram 

a regulamentar as relações entre o Executivo e o Legislativo brasileiros pós-constituição de 

1988, inclusive em contraposição ao período que antecedeu o Regime Militar, o período 

democrático de 1945 a 1964, principalmente no que tange as prerrogativas constitucionais 

do presidente e a organização interna do congresso. Em relação a este último aspecto o que 

se tem é a incorporação de variáveis internas ao Poder Legislativo e que vão ter um papel 

de amplo destaque, em termos do impacto sobre a produção do Legislativo e sobre a 

capacidade do Executivo implementar a sua agenda de ação e, com isso governar. 

Mas, mesmo com esses novos elementos que acabam se apresentando como 

recorrentes entre esses autores, é possível perceber variações quanto as suas análises, a 

partir da ênfase que cada um dos autores atribui a uma ou outra dimensão desse processo. 

Por essa razão, tratarei as abordagens e pontos de vista desses autores, os enquadrando, por 

convenção metodológica, em três grandes grupos, onde em um primeiro momento 

discutirei de maneira conjunta os trabalhos de Figueiredo e Limongi, assim como os de 

Santos dada à identificação de pontos de convergência mais amplos entre suas abordagens 

– Modelo 2A, mesmo que, conforme se irá perceber, existam também diferenças bem 

definidas entre os trabalhos dos autores. Já em um segundo momento, discutirei o trabalho 

de Amorim Neto dada à presença de certas distinções quando comparado aos autores 

anteriores – Modelo 2B. E por fim, devotarei minha atenção aos trabalhos de Pereira e 

Mueller – Modelo 2C. Com isso busco garantir uma maior clareza na compreensão dos seus 

principais argumentos, variáveis trabalhadas, pressupostos teóricos e metodológicos. 

 
1.2.1.1.Patronagem, poder de agenda e organização legislativa: O Modelo 2A 

 

Após a caracterização e alocação dos autores mencionados, passaremos agora a uma 

discussão mais sistemática das varias concepções apresentadas por cada autor. Os primeiros 

que aqui serão tratados são a Argelina Figueiredo e o Fernando Limongi (1995, 1996, 1998, 

1999, 2000, 2005, 2006). 

A sua principal obra, intitulada Executivo e Legislativo na Nova Ordem 

Constitucional (1999), reúne um conjunto de artigos já anteriormente publicados pelos 

autores em diversas revistas de cunho acadêmico, que já foram aqui mencionados, bem 
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como alguns textos inéditos, e que em seu conjunto representam a base do estudo 

desenvolvido pelos mesmos sobre a “organização institucional do sistema político 

brasileiro sob a Constituição de 1988 e de seus efeitos sobre o papel dos poderes 

Legislativo e Executivo na formulação de políticas públicas” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 

1999: p. 07) – foco no processo decisório a nível do Congresso Nacional. 

Para tanto, os autores recorreram ao instituto da análise comparativa, seja entre o 

Brasil e outros países, ou principalmente, entre os dois períodos democráticos da história 

brasileira: o período de 1945 a 1964 e o período pós 1988. Com o intuito, obviamente, de 

destacar as semelhanças e diferenças próprias de cada um dos dois momentos. Inclusive, é 

via esse instrumento da análise comparativa que, Figueiredo e Limongi, chegam a sugerir a 

existência de um maior número de aspectos de “continuidade legal” entre o atual período 

democrático e o momento autoritário anterior, do que entre o primeiro e a democracia 

vigente de 1945 a 1964. E afirmam: 

 

“Há portanto, uma continuidade legal, pouco notada diga-se de 
passagem, entre o período autoritário e o atual. Os poderes 
legislativos obtidos pela presidência ao longo do regime autoritário 
não foram revertidos. Como seria de esperar, essa continuidade tem 
efeitos sobre a produção legal do período estudado. Os dados 
levantados mostram que o poder Executivo, em razão dos poderes 
legislativos que possui, comanda o processo legislativo e, dessa 
forma, mina o próprio fortalecimento do Congresso como poder 
autônomo. O resultado é a atrofia do próprio Legislativo e a 
predominância do Executivo, principal legislador de jure e de fato” 
(FIGUEIREDO & LIMONGI, 1999: p. 41). 

 

E é a partir dessa identificação que, Limongi e Figueiredo, apresentam as variações 

ocorridas entre os distintos períodos democráticos vivenciados no Brasil. 

 

“(...) o quadro institucional que emerge após a promulgação da 
Constituição de 1988 está longe de produzir aquele experimentado 
pelo país no passado. A Carta de 1988 modificou as bases 
institucionais do sistema político nacional, alterando radicalmente o 
seu funcionamento. Dois pontos relativos ao diagnóstico resumido 
acima foram alterados sem que a maioria dos analistas se desse 
conta destas alterações. Em primeiro lugar, em relação a 
Constituição de 1946, os poderes legislativos do presidente da 
República foram imensamente ampliados. Na realidade, como já 
observamos em outra oportunidade, neste ponto, a Constituição de 
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1988 manteve inovações constitucionais introduzidas pelas 
constituições escritas pelos militares com vistas a garantir a 
preponderância legislativa do Executivo e maior presteza à 
consideração de suas propostas legislativas. Da mesma forma, os 
recursos legislativos à disposição dos líderes partidários para 
comandar suas bancadas foram ampliados pelos regimentos 
internos das casas legislativas. A despeito de todas as mazelas que a 
legislação eleitoral possa acarretar para os partido políticos 
brasileiros, o fato é que a unidade de referência a estruturar os 
trabalhos legislativos são os partidos e não os parlamentares” 
(LIMONGI & FIGUEIREDO, 1999: p. 19 e 20). 

 

Tais distinções são identificáveis quando consideradas as variáveis priorizadas pelos 

autores visando uma explicação alternativa as análises mais freqüentes e que privilegiam, 

conforme já mencionei, “uma estrutura de incentivos determinada exogenamente” – 

legislação eleitoral e forma de governo. Por conseguinte, as variáveis das quais se utilizam 

Figueiredo e Limongi são os mecanismos internos de organização (coordenação) existentes 

no âmbito do próprio Legislativo e que são geradores de incentivos a uma lógica de 

centralização no que diz respeito à realização das atividades características da instituição, 

com ênfase no papel dos partidos políticos frente a esse processo, assim como a ampliação 

dos poderes legislativos do presidente, que aumentaram largamente o poder de agenda do 

chefe do Executivo. 

Sobre cada uma dessas variáveis destacadas é possível descrever cada uma das 

possíveis implicações quanto a sua influência por sobre o sistema político brasileiro – 

dimensão do processo decisório – e de outros países. 

Em primeiro lugar e conforme já apresentado, os poderes legislativos atribuídos – 

criação ou ampliação – ao presidente da República no Brasil após a Constituição de 1988, 

são responsáveis pela concentração na mão do chefe do Executivo, do poder de determinar 

a agenda política do país, o que significa dizer que o presidente em última instância 

determina que propostas são apreciadas pelo Congresso Nacional, como também o 

momento em que isso ocorre – conteúdo e timing. Tal atribuição permite, portanto, que o 

Executivo interfira na realização dos trabalhos legislativos, minimizando os efeitos do 

processo de separação de poderes – fenômeno normalmente atribuído como característico 

dos regimes presidencialistas –, à medida que induz os membros do Congresso a 

cooperação com relação aos seus interesses. Isso se tornaria possível, por exemplo, em 
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razão das capacidades concedidas por algumas constituições presidencialistas aos 

presidentes em exercício, relacionadas à iniciativa exclusiva em relação a matérias 

orçamentárias e de administração pública, o pedido de urgência, o controle de pastas 

ministeriais, e o poder de editar medidas provisórias em caso de relevância ou de urgência – 

prerrogativa de editar decretos com força de lei, como no caso do Brasil. 

Apesar da variável, poderes legislativos do presidente já ter sido considerada em 

trabalhos anteriores como em Shugart e Carey (1992), as avaliações a que chegam 

Figueiredo e Limongi, são distintas das apresentadas pelos primeiros. De acordo com 

Shugart e Carey, a posse de poderes legislativos incentivaria os presidentes a adoção e 

privilegiamento de ações unilaterais em relação ao Legislativo visto que, maiores 

incentivos a negociação entre Executivo e Legislativo, só ocorreriam quando da ausência 

de poderes legislativos a disposição dos presidentes. 

Já para Figueiredo e Limongi (1999: p. 26) “os poderes de agenda presidenciais não 

devem ser vistos exclusivamente como armas para vencer resistência no Legislativo”, pois 

esses poderes possibilitariam ao Executivo moldar as preferências dos legisladores de 

forma a induzí-los a cooperação. Obviamente, que essa cooperação não resulta apenas da 

posse dos poderes legislativos do presidente, mas também, da relação entre este e o sistema 

partidário e a posse de outros recursos não-legislativos que, em último caso, estão 

relacionados com o processo de organização legislativa. 

Um sistema partidário que, independentemente do número de partidos, é composto 

por partidos “disciplinados”, principalmente na arena legislativa, fornecerá maiores 

condições ao Executivo de requisitar cooperação frente aos membros do Legislativo. E 

quanto a esse aspecto, Figueiredo e Limongi, também se diferenciam de grande parte das 

análises sobre o Brasil que falam da inexistência dessa disciplina tanto na dimensão 

eleitoral quanto no âmbito do Congresso Nacional. 

Com isso não pretendo afirmar que os autores não concordam com a identificação 

da ocorrência de um baixo índice de disciplina partidária na arena eleitoral, no entanto, 

segundo os mesmos, tal fenômeno não se reproduziria no âmbito do Legislativo. E 

afirmam: 

 

“Apesar da tão propalada incapacidade dos partidos políticos 
brasileiros para estruturar e canalizar as preferências do eleitorado e 
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para construir raízes sólidas e profundas na sociedade civil, apesar 
de todos os incentivos ao individualismo que a legislação eleitoral 
possa ter, apesar de todos esses e tantos outros argumentos 
comumente citados, os regimentos internos da Câmara dos 
Deputados e do Senado conferem amplos poderes aos líderes 
partidários para agir em nome dos interesses de seus partidos. Os 
regimentos internos consagram um padrão decisório centralizado 
onde o que conta são os partidos” (FIGUEIREDO & LIMONGI: 
1999: p. 27 e 28). 

 

Essa importância dirigida aos partidos no âmbito do Legislativo se dá pelo fato de 

que a distribuição de direitos e recursos parlamentares se daria via partidos políticos – 

“proporcionalidade partidária” –, a exemplo, da composição da Mesa Diretora e das 

Comissões Técnicas. 

Os líderes partidários, função reconhecida pelos regimentos internos de ambas as 

Casas Legislativas no Brasil, têm como sua instância de alocação o Colégio de Líderes 

criado com a Constituição de 1988. Além de definir quem são os parlamentares que 

comporão as comissões, acaba, por uma série de prerrogativas regimentais, controlando o 

fluxo dos trabalhos legislativos, o que implicaria na neutralização da ação das comissões e 

dos parlamentares individualmente. 

Uma das prerrogativas a disposição dos lideres partidários é o requerimento de 

urgência que retiram das comissões as matérias que estão em discussão e as encaminham 

para apreciação direta no plenário, alterando o ritmo da tramitação de certas matérias e 

limitando a capacidade do parlamento de emendar os projetos votados nessas condições. 

Logo, assim como o chefe do Executivo, os líderes partidários possuem também fortes 

poderes de agenda. Com isso posso voltar à questão da relação entre o Executivo e o 

Legislativo.  

Tendo em vista o processo de centralização da organização dos trabalhos 

legislativos por via dos partidos políticos, o chefe do Executivo teria maiores condições de 

execução da sua agenda política, tendo em vista que a composição de uma coalizão 

majoritária de apoio ao governo e que fornecesse garantias de acesso a benefícios políticos 

aos que apóiam a coalizão, observaria um critério partidário, o que resultaria em uma maior 

estabilidade dessa coalizão de apoio. Ou seja, tanto o controle que acaba sendo exercido por 

parte do presidente como dos lideres partidários sobre a agenda dos trabalhos no 
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Legislativo e do processo decisório, acabam tendo efeitos sobre o desempenho e 

manutenção da coalizão de apoio ao presidente. 

Nesses últimos argumentos estão presentes os elementos finais das concepções de 

Figueiredo e Limongi, típicos do arranjo institucional brasileiro, os quais sejam: a 

possibilidade do funcionamento de governos de coalizão em regimes presidencialistas – 

presidencialismo de coalizão – em moldes próximos do que ocorreria em regimes 

parlamentaristas, em função da estabilidade que geralmente é atribuída a estes últimos. Isso 

se verifica porque, quando dos dois períodos democráticos analisados pelos autores – 1946-

1964 e pós-1988 – o que se perceberia era “um momento significativo na coesão partidária 

e um padrão mais previsível e estável de coalizão” (FIGUIREDO & LIMONGI, 2006: 

p.274). Nesse ponto existe uma forte crítica dirigida ao trabalho de Figueiredo e Limongi 

pelo fato de que em seus primeiros trabalhos, o que se percebe é a inexistência de uma 

diferenciação conceitual entre coesão e disciplina partidária, visto que nos autores os 

conceitos tendem a ser utilizados como termos sinônimos, quando na verdade o primeiro 

refere-se ao “consenso acerca de políticas substantivas e laços de confiança recíproca entre 

membros, representantes legislativos e agentes governamentais do mesmo partido”, já a 

disciplina remonta, essencialmente, a “sujeição, por parte de um membro do partido – 

representante parlamentar, membro do governo, ou não –, e não obstante a sua resistência, a 

uma norma externa, ditada pela liderança” (In MAINWARING, 2001: p. 16-17). Inclusive, 

conforme se pode perceber mais a frente, Santos (2003) em seus primeiros trabalhos acaba 

incorrendo no mesmo erro. 

Uma vez apreciados os aspectos que compõem a discussão empreendida por 

Figueiredo e Limongi, passarei a apreciação dos aspectos teóricos, metodológicos e 

analíticos da obra de Fabiano Santos a qual apresenta alguns elementos comuns com os 

primeiros, daí porque serem discutidos como compondo um mesmo modelo de análise. O 

que não representa a ausência de aspectos diferenciadores entre ambas as abordagens. 

Tal como a obra de Figueiredo e Limongi, aqui já discutida, também a obra de 

Santos, compreende uma série de artigos e livros publicados pelo autor, dentre os quais se 

destaca a obra O Poder Legislativo no Presidencialismo de Coalizão (2003). Todavia, a 

relevância de tal obra se encontra, para o presente estudo, na possibilidade que ela 

apresenta em termos do acesso aos trabalhos desenvolvidos pelo autor, especificamente, 
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acerca do arranjo institucional da política brasileira que, segundo ele, sempre foi marcada 

por uma lógica do tipo presidencialismo de coalizão, a exceção do período autoritário 

(SANTOS, 2003: p. 17). 

Para uma melhor compreensão do trabalho de Santos em termos da apropriação que 

este faz da teoria do presidencialismo de coalizão, é preferível que se inicie pelos 

elementos que são comuns entre o mesmo e os apresentados por Figueiredo e Limongi, 

para posteriormente serem discutidas suas dessemelhanças. 

Assim como Figueiredo e Limongi, Santos também fundamenta grande parte de 

suas análises a partir da comparação entre os períodos democráticos de 1946-1964 e pós-

1988, pois mesmo que esses períodos possam ser identificados como similares quanto ao 

funcionamento do sistema de governo, onde: 

 

“Dada a separação de poderes e o pluralismo partidário no 
Congresso, o presidente articula sua base de apoio graças à 
distribuição de cargos ministeriais e de recursos orçamentários 
entre os grandes partidos, cujos membros garantem os votos 
necessários à implementação do programa de governo” (SANTOS, 
2003: p. 17). 

 

Ainda assim, existem diferenças que seriam emblemáticas entre cada um dos 

períodos, não apenas em relação aos aspectos de ordem institucional, como já tratados por 

Figueiredo e Limongi, mas também quanto à utilização de recursos para a manutenção do 

apoio político a agenda do chefe do executivo. Em razão disso Santos afirma: 

 

“No período 1946-1964, o principal recurso para a busca de apoio 
foi a utilização estratégica da patronagem, recurso que, embora 
garantisse alguma cooperação parlamentar por parte de deputados 
estranhos à coalizão formal de apoio, criava constrangimentos no 
seio dos partidos originalmente responsáveis pela aprovação do 
programa presidencial na Câmara. Por conta disso, e pelo fato de a 
Constituição de 1946 ter preservado importantes prerrogativas 
decisórias do Legislativo, a agenda política do período pode ser 
considerada como uma agenda compartilhada. Em contraposição, o 
período atual expressa a enorme supremacia do Executivo, quer 
pela capacidade decisória deste Poder vis-à-vis o Legislativo, quer 
pelo grau de coesão e disciplina dos partido que formalmente 
pertencem à coalizão de apoio presidencial na Câmara. Sendo 
assim, a agenda política atual assume contornos de uma agenda 
imposta. Em suma, o argumento, se minimamente correto, 
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corrobora a visão de que as regras que regula, o conflito e a 
cooperação política, e não apenas as preferências e interesses dos 
atores, também definem o resultado da interação Executivo-
Legistativo” (SANTOS, 1997: p. 60). 

 

Com essa afirmativa, Santos, entretanto, não quer dizer que a patronagem foi um 

recurso amplamente utilizado de 1946-1964 e que posteriormente deixou de o ser, em 

hipótese alguma. Na verdade para Santos, seriam dois os recursos básicos para a formação 

e manutenção de coalizões de apoio, são eles: a patronagem e o poder de agenda12. E 

segundo ele, a utilização estratégica da patronagem, é mais eficiente, quando acompanhada 

do poder de agenda, o que forneceria colaborações parlamentares mais seguras do que 

quando a patronagem é utilizada sozinha. Logo, em relação aos períodos democráticos no 

Brasil, o primeiro utilizaria apenas o recurso da patronagem enquanto o segundo lançaria 

mão dos dois. Obviamente, não podemos esquecer que a Constituição de 1988 foi uma 

facilitadora desse processo de convergência de utilização momentânea dos dois recursos na 

mão do chefe do Executivo. 

Entretanto, talvez o aspecto mais importante nesse processo de diferenciação das 

experiências democráticas vividas no Brasil seja, via tentativa de compreender o que torna 

o comportamento do Legislativo um tanto quanto previsível, identificar que o sistema 

político brasileiro passou por uma intensa mudança do primeiro para o segundo período. 

Para Santos o que aconteceu foi que o Brasil teria migrado de uma situação do tipo 

“presidencialismo fragmentado em facções” para um “presidencialismo de coalizão 

racionalizado”13. Certamente que, a identificação da existência de uma certa racionalidade 

própria desse segundo período, principalmente em termos da ação e das estratégias 

realizadas e montadas pelo Executivo, já havia sido mencionada também por Figueiredo e 

Limongi (1999), entretanto, de maneira muito mais sutil e sem a sistematização realizada 

                                                 
12 Como também foi percebido durante a análise sobre a obra de Figueiredo e Limongi, o poder de agenda 
cumpre um papel decisivo, pois, encurta o tempo de tramitação de propostas, via capacidade de pedido de 
urgência; evita a entrada de projetos de lei não aceitáveis pelo Executivo, por causa de sua exclusividade de 
iniciativa em projetos de natureza orçamentária e fiscal; define o lugar onde serão analisados os projetos 
enviados pelo Executivo por meio da criação de comissões especiais e poupa o Congresso de ter de lidar com 
assuntos polêmicos, através da edição de Medidas Provisórias. 
13 Esse conceito remete a John Huber, visto que o mesmo utiliza-se da noção de parlamento racionalizado 
“para explicar como a adoção de regras restritivas para a aprovação de leis relevantes conferiu previsibilidade 
e estabilidade à atividade parlamentar sob a Quinta República Francesa” (SANTOS, 2003: p. 21). 
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por Santos em razão da importância que ele atribui aos conceitos para entender o 

comportamento dos atores políticos inseridos em cada um desses momentos. 

No primeiro contexto institucional, o que se tinha era a existência de “fontes 

alternativas de distribuição de benefícios”, o que tornavam as estratégias individuais de 

busca por esses benefícios eficientes, ainda mais, frente à baixa relevância dos partidos para 

seus membros individualmente considerados e o que propícia a existência de uma agenda 

política compartilhada entre Executivo e Legislativo. Já no segundo momento, o que se 

verifica é o “monopólio do Executivo sobre a iniciativa em matéria orçamentária”, poder de 

agenda concentrado nas mãos do presidente e organização dos legisladores em partidos 

mais disciplinados no âmbito da arena congressual14. 

Essa passagem de um momento ao outro, juntamente com suas implicações 

institucionais se deu pela transferência de poderes decisórios para o Executivo, iniciada 

com o golpe militar de 1964 e ratificada pela Constituição de 1988, a qual criou fortes 

incentivos para que os deputados federais tendessem a se organizar em partidos, 

consequentemente aumentando a coesão/disciplina dos mesmos e a previsibilidade do 

comportamento dos parlamentares em plenário, bem como funcionou como mecanismo de 

geração de estabilidade na formulação de políticas oriundas do Legislativo em razão do 

direito exclusivo, em posse do Executivo, de iniciativa em matérias orçamentais e que 

também é um forte instrumento de barganha perante os congressistas.  

Em última instância o que Santos pretende é demonstrar que: 

 

“As mudanças institucionais introduzidas como forma de 
incrementar a capacidade do Executivo de superar possíveis 
obstáculos congressuais à implementação de políticas proveram, 
como uma conseqüência não prevista, um comportamento mais 
disciplinado dos partidos nas votações em plenário” (SANTOS, 
2003: p. 23). 

 

É justamente, a partir desse ponto de vista que o autor apresenta de forma mais 

particular os aspectos institucionais da política nacional e que para ele contribuem para a 

caracterização do “presidencialismo de coalizão racionalizado”, inclusive tomando como 

                                                 
14 Como já mencionei anteriormente, assim como Figueiredo e Limongi, Santos, em um primeiro momento 
também não apresenta uma distinção clara entre os conceitos de coesão e disciplina partidária, o que passa a 
ocorre, tanto em seus trabalhos posteriores como nos autores que serão trabalhados posteriormente. 
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referencial parte da literatura que estuda as instituições políticas brasileiras, tentando 

chamar a atenção para seu anacronismo e limitação. 

Sobre o desempenho do presidencialismo brasileiro em sua relação com os efeitos 

gerados pelo sistema eleitoral, Santos destaca o fato de que o funcionamento do sistema de 

representação proporcional de lista aberta atua como um incentivo negativo ao princípio 

dos pesos e contrapesos – cheks and balance – do sistema presidencialista. Contudo, chama 

atenção para o fato de que os efeitos gerados pela relação dessas duas dimensões 

institucionais não são os mesmos geralmente apresentados pela bibliografia especializada e 

afirma: 

 

“Embora concorde que a lista aberta em distritos de alta magnitude 
afetam o desenho do presidencialismo, o argumento se desenvolve 
em linha diametralmente oposta àquela seguida pela literatura que 
percebe o sistema eleitoral brasileiro como obstáculo à 
governabilidade. A partir da montagem de um modelo de 
comportamento eleitoral que reputo como adequado para o contexto 
de transferência maciça de votos no interior das listas 
proporcionais, mostro como é possível imaginar que o efeito mais 
importante de nosso sistema eleitoral não é o de incentivar o 
paroquialismo, mas sim o de ‘nacionalizar’ de forma excessiva o 
comportamento dos candidatos. Em uma palavra, o modelo ilustra 
como o presidente é o intermediário na tentativa de comunicação 
dos deputados com suas bases em distritos de alta magnitude com 
transferência de votos, característicos do proporcionalismo 
brasileiro. O presidente se torna, nestas condições, o intermediário 
entre o representante e sua base. Quanto mais liberdade o Executivo 
tem para governar, maior será o valor informacional do 
posicionamento dos representantes vis-à-vis à agenda 
governamental. Por isso, em suma, a rationale de transferir poderes 
para o governo, traindo os princípios do presidencialismo 
democratizado” (SANTOS, 2003: p. 34). 

 

O que está presente nessa assertiva é que, em função das características que são 

inerentes ao sistema eleitoral brasileiro – pequeno número de deputados que são eleitos 

com seus próprios votos, transferência de votos intrapartidariamente e entre partidos15 – 

não se permite aos deputados do Brasil identificarem sua constituency eleitoral. Isso faz 

com que os deputados sejam incentivados a terem de agir de modo a nacionalizar seu 

comportamento, em contraposição ao que seria esperado de acordo com a teoria do voto 
                                                 
15 Tanto há transferência de votos daqueles que acabaram sendo derrotados nas eleições, dentro do próprio 
partido, coma há transferência de votos em razão das alianças e coligações eleitorais. 
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personalizado e que defende a tendência a comportamentos predominantemente 

paroquialistas. Mas, para que essa nacionalização se torne possível os legisladores acabam 

transferindo e ampliando as prerrogativas decisórias a disposição do Executivo e são essas 

modificações na capacidade decisória do Executivo que provocam também transformações 

no nível de disciplina dos partidos e de previsibilidade da ação dos legisladores na arena 

legislativa – fatores importantes para garantir o apoio legislativo ao Poder Executivo – 

gerando uma dissociação entre está última e a arena eleitoral16. Tais implicações – coesão, 

disciplina e previsibilidade – seriam ainda decorrentes da capacidade do presidente de 

monopolizar, tanto a distribuição de patronagem como de benefícios paroquiais que acabam 

sendo direcionados para os redutos eleitorais dos políticos que compõem a base de apoio. 

Perceba que o paroquialismo não deixa de ser um fator a se considerar quando da relação 

entre Executivo e Legislativo no presidencialismo de coalizão brasileiro, todavia sua 

importância seria minimizada pela miopia eleitoral. 

Dessa forma é que se concretizaria o processo de formação de coalizões de apoio 

presidencial que dependerá, em um grau menor, da identificação com o programa de 

governo do presidente eleito e de seu partido – seja essa identificação ideológica ou não –, 

mas também e em maior grau, da utilização estratégica da patronagem, do poder de agenda 

e do acesso a cargos governamentais – especialmente ministérios – “que alocam recursos 

públicos e regulam as atividades dos agentes econômicos e sociais” (SANTOS, 2003: p. 

65). 

Como se pode identificar, os autores trabalhados nessa seção apresentam algumas 

apropriações acerca do funcionamento do presidencialismo de coalizão, mesmo que apenas 

Santos tenha apresentado ao final de forma mais específica os mecanismos que 

efetivamente servem de incentivos para que os poderes presidenciais atuem como 

fomentadores da coesão/disciplina partidária e do apoio legislativo ao presidente. 

Passarei agora a uma outra abordagem que difere um pouco mais das perspectivas 

apresentadas tanto por Santos como por Figueiredo e Limongi, principalmente em termos 

                                                 
16 Duas críticas podem ser feitas a Santos quanto a seu argumento. Em primeiro lugar, o autor desconsidera a 
possibilidade de que os parlamentares tenham condições de identificarem suas constituencys eleitorais, algo 
questionável em certo grau. E em segundo lugar, tal argumento comprova que o autor negligencia a dimensão 
eleitoral no processo de composição da coalizão, diferentemente do que faz Abranches (1988). 

 



 40

da sua caracterização do arranjo institucional brasileiro, embora ainda considere alguns 

elementos já tratados pelos demais autores. 

 

1.2.1.2.Formação de gabinetes: Modelo 2B 
 

Neste momento será atribuída uma maior proeminência a obra de Octávio Amorim 

Neto, especificamente, seus primeiros artigos que tratam da relação entre sistema de 

governo e formação de gabinetes no Brasil – Amorim Neto (1994, 2000) –, bem como seu 

último livro publicado recentemente e intitulado Presidencialismo e Governabilidade nas 

Américas (2006a)17. 

E conforme a prática que tem sido desenvolvida no presente trabalho, a análise de 

tais obras assim como dos pressupostos que estão por trás da organização/estruturação da 

mesma, serão desenvolvidas a partir dos aspectos de aproximação e diferenciação com 

relação ao conjunto das obras já discutidas, suas peculiaridade e seu posicionamento frente 

aos principais analistas dos sistemas presidencialistas. 

Sendo assim, como elemento que o aproxima dos autores trabalhados anteriormente 

temos a manutenção da idéia de que a convivência conjunta, no caso brasileiro, de um 

sistema de governo presidencialista, um sistema de representação proporcional e o 

multipartidarismo, gera fortes incentivos na caracterização do processo decisório, e em 

última instância sobre a relação estabelecida entre as instâncias executiva e legislativa no 

contexto brasileiro. Porém, tal consideração pode estender-se a análise de outros países que 

compartilhem das mesmas características institucionais que o Brasil. Já entre os aspectos 

que diferenciam o presente autor dos anteriores pode-se mencionar o fato de que o mesmo 

volta a discutir aspectos anteriormente tratados por Abranches e não tão presentes nos 

trabalhos de Santos (1997, 1999, 2002, 2003, 2006) e Figueiredo e Limongi (1995, 1996, 

1999, 2000, 2005, 2006), a exemplo da necessidade de se atribuir certo destaque ao papel 

que ocupa a organização federalista e o bicameralismo como aspectos também responsáveis 

pela conformação do presidencialismo de coalizão18. 

                                                 
17 Ver também Amorim Neto (1991, 1998, 2004 e 2006b). 
18 Isso não significa que tais temas são tratados de forma aprofundada por Amorim Neto, nem tão pouco que 
não estejam presentes nos trabalhos desses outros autores, entretanto, isso ocorre também apenas de forma 
restrita (ou mais), conforme veremos mais adiante.  
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E mais especificamente, isso ocorre, com o intuito de “medir” o quanto tais aspectos 

fornecem incentivos no processo de formação de gabinetes presidenciais19, dimensão 

importante dentre as opções de estratégias e mecanismos a disposição do presidente. 

Essa importância concedida por Amorim Neto ao mecanismo da formação de 

gabinetes se apresenta como uma resultante da definição que o mesmo adota para regimes 

presidencialistas, na qual tais regimes se caracterizariam pela: 1) existência de eleições 

populares para chefe do Executivo; 2) o fato dos mandatos tanto para o Executivo como 

para a Assembléia serem fixos e não dependentes de mútua confiança e 3) pelo fato do 

chefe do Executivo eleito poder nomear e dirigir a composição do governo. Tal definição se 

aproxima da definição de presidencialismo apresentada por Shugart e Carey (1992), 

diferenciando-se apenas pelo fato de que estes últimos apresentam como uma última 

característica a posse por parte do presidente, de poderes legislativos autorgados pela 

Constituição. No entanto, a diferenciação não se verifica pela negação da existência de tais 

poderes, mas, por perceber que esta característica estaria implícita na capacidade do chefe 

do Executivo compor e dirigir a composição do seu governo, ou seja, “a importância dos 

poderes legislativos reside no fato de que afetam as estratégias decisórias dos presidentes e 

o desenho dos seus gabinetes” (AMORIM NETO, 2006a: p. 26). 

Não obstante, a importância da definição de presidencialismo adotada por Amorim 

Neto, a identificação dos objetivos dos presidentes, também fornece amplos indícios para se 

pensar o porquê da ênfase atribuída à formação de gabinetes. Para o presente autor, os dois 

principais objetivos dos chefes do Executivo em regimes presidencialistas são: 1) a 

consecução de suas metas programáticas e 2) o controle sobre o aparato burocrático a 

disposição do Poder Executivo. Nesse caso, o poder de nomeação para postos ministeriais é 

um recurso de incontestável importância e que está à disposição dos presidentes para que os 

mesmos possam realizar tais objetivos. Nas palavras do autor, o processo se verifica da 

seguinte forma: 

 

“...os principais objetivos perseguidos pelos presidentes quando 
formam seus gabinetes são dois: (1) a implementação do seu 
programa de governo ou a tradução de suas preferências políticas 

                                                 
19 Lembrando que a ênfase dada por Amorim Neto a essa variável, não implica que os demais autores não 
considerem a composição de gabinetes com um elemento importante na análise do presidencialismo de 
coalizão. 
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em decisões de governo; e (2) maximizar o controle sobre a 
burocracia do Poder Executivo. Porém, o segundo está claramente 
subordinado ao primeiro, porque afinal de contas, os presidentes 
querem controlar a burocracia estatal para poderem justamente 
realizar seu programa de governo” (AMORIM NETO, 2006: p. 29). 

 

Mas efetivamente, o que caracterizam os gabinetes presidenciais? Primeiramente, 

por gabinetes presidenciais deve-se entender o conjunto de ministros de estado e/ou 

conjunto de assessores nomeados pelo presidente com status ministerial. A relação que se 

estabelece entre um presidente e seus ministro é uma relação do tipo “mandante-agente” 

(AMORIM NETO, 1994) – principal/agent –, na qual o primeiro delega autoridade aos 

segundos com o intuito de resolver três problemas de coordenação das tarefas do 

Executivo, execução de políticas de governo, integração dos diferentes departamentos 

administrativos do governo e obtenção de apoio político, principalmente na legislatura. É 

está última dimensão a qual daremos maior destaque. 

Mas antes, é preciso termos conhecimento que Amorim Neto (1994) distingue 

quatro tipos distintos de gabinetes: os de coalizão, os unipartidários, os de cooptação e os 

apartidários. Os primeiros são aqueles compostos por mais de um partido via 

estabelecimento de um acordo entre os mesmos e o chefe do Executivo, e onde 

logicamente, o critério de seleção dos ministros é partidário. Já o segundo, caracteriza-se 

pela realização de um acordo entre o presidente e apenas o seu partido, e por essa razão o 

critério de seleção também é partidário. No terceiro caso, inexiste um acordo prévio entre 

partidos e presidentes, porém, o critério de seleção de ministros continua sendo partidário. 

E por fim, no caso dos gabinetes apartidários, além da ausência de acordos com partidos, 

também não se adota o critério partidário de seleção dos ministros. 

Essa classificação é ela mesma importante pois, fornece os elementos a partir dos 

quais é possível inferir-se sobre a existência permanente no Brasil de um arranjo 

institucional que possibilite uma estrutura do tipo presidencialismo de coalizão. 

De acordo com Amorim Neto (1994), os gabinetes presidenciais no Brasil se 

alternaram entre gabinetes de coalizão e de cooptação, com raros casos de gabinetes 

apartidários e nenhum caso de gabinete unipartidário. 

Essa última identificação é de extrema relevância, pois, diferentemente de Santos 

(2003) que afirmou que toda a experiência presidencial brasileira acabou se traduzindo em 
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um típico caso de presidencialismo de coalizão, mesmo quando da diferenciação entre os 

períodos democráticos, e conforme também nos leva a crer Abranches (1988), Amorim 

Neto vai no sentido “contrario” afirmando que o Brasil teve momentos em que o 

presidencialismo brasileiro funcionou nos moldes do presidencialismo de coalizão, mas em 

outros não, isso ocorreria mediante a identificação de um gabinete de coalizão ou de um 

gabinete de outro tipo. Assim sendo, a concepção de presidencialismo de coalizão na obra 

de Amorim Neto está relacionada ao processo de composição de gabinetes presidenciais de 

coalizão, o que depende das opções do chefe do Executivo quando este escolhe suas 

estratégias de ação. Se a principal intenção de um presidente é perseguir seus objetivos 

programáticos via projetos de lei, isso requererá que tais projetos sigam seu curso normal 

em termos do processo legislativo, o que gera a necessidade de compor bases de apoio 

majoritárias com a composição de coalizões de governo. Em contrapartida, se a intenção do 

presidente para alcançar seus objetivos for através das prerrogativas que o mesmo tem a sua 

disposição, muito provavelmente a sua opção será compor gabinetes com tecnocratas e 

outros. Ou seja, para Amorim Neto não existe no Brasil um único padrão de governança, 

pois, na história do país existiriam exemplos de gabinetes majoritários como também 

minoritários, os primeiros resultando em governos multipartidários - cartéis 

multipartidários – e os segundos em governos multipartidários minoritários – ausência de 

um cartel partidário (AMORIM NETO; COX & McCUBBINS, 2003) 

Inicialmente, a dificuldade, em termos da institucionalização de um gabinete de 

coalizão estaria segundo Amorim Neto (1994), vinculada ao alto grau de indisciplina 

partidário, típica do sistema político brasileiro, e por essa razão o autor também se 

diferencia dos autores anteriores que consideram a existência de um alto grau de 

coesão/disciplina partidária20, principalmente na arena legislativa. Contudo, essa postura 

tem sofrido algumas transformações, visto que para o autor (AMORIM NETO, 2006a) a 

variável disciplina partidária não seria facilmente identificável como influenciadora de 

coalizões de apoio majoritário.  

Todavia, além da variável disciplina legislativa dos partidos políticos, outras 

variáveis devem ser agregadas quando da classificação de um gabinete como sendo de 

                                                 
20 Lembrando que Figueiredo e Limongi, bem como Santos, não fazem muita distinção quando da utilização 
dos conceitos. 
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coalizão e de suas possibilidades de manutenção, são elas: o grau de coalescência dos 

gabinetes presidenciais, o decurso do mandato presidencial, a diversidade ideológica do 

ministério, a própria estrutura institucional brasileira, o apoio da bancada partidária e a taxa 

de recompensa ministerial. 

Quanto a variável grau de coalescência, ela deve ser entendida com uma variável 

continua que se refere ao nível de distribuição proporcional dos ministérios entre os partido 

representados no gabinete em função do peso parlamentar desses partidos. E tanto essa 

variável, quanto as demais, são de ampla importância para a manutenção das coalizões. 

Sobre isso Amorim Neto afirma: 

 

“... o apoio dos maiores partido brasileiros ao presidente da 
República depende da taxa de recompensa ministerial do partido 
(ministerial pay off ratio), da passagem do tempo – ou decurso – do 
mandato presidencial e, no caso de alguns partidos, de sua distância 
ideológica em relação às preferências políticas do chefe do 
Executivo” (AMORIM NETO, 2000: p. 03). 

 

É a partir de todos esses elementos que Amorim Neto infere sobre o papel da 

distribuição de postos ministeriais em relação ao comportamento legislativo e ao 

presidencialismo de coalizão, concluindo que para uma real implementação desse tipo de 

organização política, é preciso uma reforma do sistema de governo, onde o atual sistema de 

governo passe de um regime presidencialista puro para algum tipo de semi-

presidencialismo (AMORIM NETO, 2006b). Logo, a principal crítica direcionada ao 

trabalho de Amorim Neto remete a sua priorização da distribuição de cargos ministeriais 

como único recurso disponível e passível de gerar incentivos a composição de coalizões de 

governo, assim como o fato de que ele desconsidera o papel das eleições e assim o primeiro 

momento da composição de coalizões política, ou seja, a formação de alianças eleitorais. 

 

1.2.1.3.Regras eleitorais, organização legislativa e poderes do presidente como 
dimensões complementares da capacidade governativa: Modelo 2C 

 

Por fim, ainda com relação aos principais autores aqui classificados como 

representantes da segunda geração de estudos baseados nos pressupostos da teoria do 
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presidencialismo de coalizão, me resta tratar dos aspectos que caracterizam os estudos e 

análises de Carlos Pereira e Bernardo Mueller (2000, 2002, 2006). 

Esses autores assim como os analisados anteriormente, iniciam suas análises acerca 

do papel do chefe do Executivo, principalmente em se tratando do presidencialismo 

brasileiro, privilegiando o “poder de legislar garantido ao presidente pela constituição” e “a 

centralização do poder decisório nas mãos dos lideres dos partidos no Congresso” 

(PEREIRA & MUELLER, 2000: p. 46). 

Quanto aos poderes constitucionais do presidente, os autores consideram que o 

Executivo brasileiro dispõe e faz uso de três categorias de poder constitucionais. Tal 

classificação encontra-se presente na obra de Mainwaring e Shugart (1997) e são os 

seguintes: 

 

“(1) poderes legislativos pró-ativos, ou seja, aqueles que permitem 
ao presidente legislar e estabelecer um novo status quo – o mais 
comum é a Medida Provisória (MP); (2) poderes legislativos 
reativos, ou seja, aqueles que permitem ao presidente bloquear a 
legislação e, como conseqüência, defender o status quo contra a 
maioria legislativa que queira mudá-lo – sobretudo vetos totais ou 
parciais; e (3) a capacidade do presidente de moldar ou até mesmo 
definir a agenda do Congresso, dado o seu poder exclusivo de 
iniciar certos tipos de legislação” (PEREIRA & MUELLER, 2000: 
p. 47). 

 

Já no que se refere à organização interna do Congresso brasileiro, também Pereira e 

Mueller, acreditam que a mesma auxilia na ocupação por parte do Executivo, de uma 

posição privilegiadas frente a instituição legislativa, via as próprias regras que são 

responsáveis pelo processo de organização da mesma e que concedem um papel central aos 

lideres dos partidos, com destaque aos que ocupam cargos na Mesa Diretora e espaço no 

Colégio de Lideres. 

Todavia, não seriam apenas esses dois mecanismos, os únicos recursos a disposição 

e frequentemente utilizados pelo presidente, de modo a incentivar os legisladores a apoiares 

a sua agenda política. De acordo com Pereira e Mueller: 

 

“... o Executivo no Brasil controla uma grande variedade de 
recursos, tais como crédito, execução de emendas individuais dos 
parlamentares, concessões de televisão e rádio, licitações etc, 
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utilizando estes tipos de favor como meio de obter apoio e votos 
para seus projetos no Congresso” (PEREIRA & MUELLER, 2000: 
p. 50). 

 

Inclusive, com relação a esses outros recursos, os autores atribuem um grande 

destaque a execução de emendas individuais dos parlamentares, principalmente quando 

consideradas enquanto recursos estratégias a disposição do presidente e que permite a 

manutenção do apoio político frente à coalizão de apoio ao governo. Nesse sentido, o que 

se percebe em relação a esse tipo de abordagem é que, hora os autores aproximam-se do 

ponto de vista de Amorim Neto (2006a), em que o mesmo prioriza consideração das 

estratégias adotadas pelo chefe do Executivo em regimes presidencialistas, para assim fazer 

inferências sobre o funcionamento efetivo de tais regimes. Obviamente, que as colocações 

de Amorim Neto possuem uma dimensão bem mais ampla que a trabalhada por Pereira e 

Mueller. 

Mas, por outro lado, os autores diferem das demais abordagens dos modelos de 

segunda geração.  Pois, segundo os autores, no que se refere à relação existente entre o 

Executivo e o Legislativo quando o assunto é a elaboração do orçamento, o que ocorre é 

que as emendas propostas ao projeto de lei orçamentária visam unicamente direcionar 

programas e projetos de modo a assistir as bases eleitorais dos parlamentares. Esse tipo de 

argumento entra diretamente em conflito com as proposições apresentadas, por exemplo, 

por Santos (2003), haja visto que questionam a idéia defendida pelo mesmo de que em 

relação aos legisladores existiria uma espécie de “miopia eleitoral”, ou seja, a idéia de que 

os deputados não conseguiriam identificar suas constituencys eleitorais. Ao mesmo tempo 

em que corrobora, por uma outra via explicativa, com a idéia da preponderância do 

Executivo em relação ao Congresso21. Assim sendo, para Pereira e Mueller: 

 

“... o Executivo permite deliberadamente que os parlamentares 
façam emendas ao orçamento a fim de usar estrategicamente a 
apropriação destas como mecanismo para coordenar e disciplinar a 
sua coalizão no Congresso” (PEREIRA & MUELLER, 2002: p. 
282). 

 

                                                 
21 Desse modo, o trabalho de Pereira e Mueller não se afasta de uma certa tendência de alguns trabalhos que 
defendem a possibilidade de existência de uma maior poder de influência a disposição dos parlamentares 
frente ao Executivo. Nesses termos ver Ames (2001). 
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Desse modo, em última instância a maior contribuição dada por Pereira e Mueller, 

em relação ao desenvolvimento ou aprimoramento da teoria do presidencialismo de 

coalizão, diz respeito à defesa feita pelos autores de que para uma melhor compreensão do 

presidencialismo brasileiro é preciso considerá-lo sob a ótica de duas dimensões, a 

dimensão eleitoral e a dimensão Executivo-Legislativo. E afirmam: 

 

“... é a combinação de duas dimensões, regras eleitorais e poderes 
presidenciais/organização legislativa, (que) afeta o grau de 
dificuldade de como o Executivo governa. São as implicações da 
combinação entre dispersão e concentração entre essas duas 
dimensões que são decisivas para definir o grau de dificuldade que 
o Executivo enfrenta para manter sua coalizão unida. Ou seja, 
argumenta-se que quanto mais descentralizadas forem essas 
dimensões, maiores serão os custos para o Executivo para aprovar a 
sua agenda. Por outro lado, quanto mais as regras eleitorais e a 
organização legislativa forem centralizadas mais ‘fácil’ será a tarefa 
de governar para o Executivo” (PEREIRA & MUELLER, 2006: 
297). 

 

Esse tipo de abordagem, em certa medida, aproxima também as concepções de 

Pereira e Mueller, do argumento presente na obra de Abranches (1988), quando este último 

atribui amplo destaque a dimensão eleitoral, elemento um pouco negligenciado pelos outros 

autores trabalhados. Mas, é bem verdade que as identificações a que chega Abranches são 

ainda mais relevantes. Isso sem esquecer o fato de que também Pereira e Mueller, não 

concedem a variável Federalismo a importância que talvez a mesma possua. 

 

 

1.3. A teoria do presidencialismo de coalizão e a metodologia de pesquisa 
 

Considero que esta questão possa ser tratada de maneira conjunta por ter 

identificado que, mesmo que os autores aqui apresentados tenham sido trabalhados 

separadamente como representantes de modelos de abordagens distintas, no que se refere a 

metodologia utilizada pelos mesmos na elaboração de suas explicações e de seus modelos 

de análise, o que se observou foi uma forte tendência quando da utilização de métodos 

qualitativos e de modelos estatísticos. Ora, privilegiando a utilização de métodos de 

estatística descritiva, ora, utilizando-se de métodos de inferência estatística. 
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Tal identificação reflete de certa maneira a preocupação dos pesquisadores com 

metodologias de pesquisa cada vez mais refinadas e que priorizam a explicação em 

detrimento da descrição dos fenômenos por eles estudados.  

 

 

1.4. Síntese comparativa das abordagens sobre a teoria do presidencialismo de 
coalizão 

 

A partir das referencias aqui consultadas, tornou-se possível a identificação das 

principais “noções-chaves” (DUARTE SANTOS, 2006) que norteiam a pesquisa e a análise 

sobre o funcionamento dos sistemas presidencialistas que se instalaram no Brasil e na 

América Latina com base na perspectiva da teoria do presidencialismo de coalizão, 

iniciado com o trabalho fundador de Abranches (1988). 

Não desconsiderando o fato de que o universo das problematizações aqui 

apresentadas, com seus respectivos representantes, é muito mais amplo do que o que 

consegui abranger com a discussão aqui empreendida, considero que os autores e categorias 

de análise privilegiadas, acabam compondo um mapa geral das principais idéias próprias 

aos múltiplos modelos de abordagem aqui tratados – modelo de primeira geração (Modelo 

1) e modelo de segunda geração (Modelos 2A, 2B e 2C). Seja no destaque a questões como 

o apoio do Legislativo, comumente concedido aos presidentes via processo de centralização 

decisória (Figueiredo e Limongi, 1995, 1996 e 1999, 2000, 2005, 2006) ou da utilização 

dos recursos de patronagem e de poder de agenda (Santos, 1997, 1999, 2002, 2003, 2006), 

as estratégias de formação de gabinetes (Abrenches, 1988; Amorim Neto, 1991, 1994, 

1998, 2000, 2004,2006a e 2006b), ou ainda na tentativa de conciliação dessas múltiplas 

esferas que compõem o cotidiano dos regimes presidencialistas da América Latina 

(Abranches, 1988; Pereira e Mueller, 2000, 2002, 2006). 

É bem verdade que esse privilegiamento não implica em um distanciamento 

extremista das abordagens apresentadas, como se estas fossem invariavelmente 

excludentes, sem nenhuma possibilidade de interseção ou intercambialidade de variáveis e 

idéias. 

Ademais, é importante ressaltar que tais discussões tiveram como plano de fundo de 

seu desenvolvimento as discussões sobre arranjo institucional e estabilidade dos sistemas 
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de governo, o processo de composição de coalizões estáveis e o processo de organização 

legislativa, temas que em última instância remetem aos pressupostos teóricos da ciência 

política contemporânea – teoria da escolha racional e a amplo destaque dado as instituições. 

E é considerando tais influências que devotarei minha atenção, durante o capítulo 

que se segue, por sobre tais discussões, para a partir daí realizar maiores inferências  acerca 

dos limites e possibilidade da teoria do presidencialismo de coalizão. Empreendimento 

possível apenas em razão de identificação das noções-chaves já mencionas e sistematizadas 

no Quadro 122. Darei então prosseguimento à discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Esse quadro foi pensado a partir da leitura de uma quadro similar apresentado por Duarte Santos, (2006) 
quando da discussão realizada por este sobre as noções-chaves presentes nas teorias positivas da organização 
legislativa e quando da identificação das variáveis que caracterizam a literatura nacional acerca do tema. 
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Quadro 1. Noções-chaves da teoria do presidencialismo de coalizão 
 

ABORDAGENS  
1ª GERAÇÃO 2ª GERAÇÃO 

QUESTÕES ANALÍTICAS Abranches 
(Modelo 1) 

Figueiredo e 
Limongi / 

Santos 
(Modelo 2A) 

Amorim Neto 
(Modelo 2B) 

 

Pereira e 
Mueller 

(Modelo 2C) 

Idéia central 

Os sistemas 
presidencialistas 
devem ser 
avaliados a partir 
dos aspectos 
particulares e que 
próprios das 
realidades sociais 
dos países em que 
tal regime foi 
adotado. 

A analise dos 
sistemas 
presidencialistas 
deve se dar 
considerando-se os 
aspectos 
institucionais 
internos das 
principais 
instituições que 
caracterizam esse 
tipo de sistema 
político – Executivo 
e Legislativo – e a 
relação entre estas 
mesmas 
instituições. 

Os sistemas 
presidencialistas 
devem ser 
estudados a partir 
das opções de 
estratégias 
privilegiadas pelo 
chefe do executivo 
quando da busca 
deste pela 
implementação de 
sua estratégia 
política. 

A análise dos 
sistemas 
presidencialistas 
deve se dar via a 
identificação de 
duas dimensões: a 
dimensão eleitoral 
e a dimensão dos 
poderes 
presidenciais/orga
nização 
legislativa. 

Postulados 

As características 
sócio-políticas-
econômicas do 
país determina a 
conformação de 
seu desenho 
institucional. 

Os mecanismos 
internos de 
organização 
legislativa e a 
ampliação das 
prerrogativas 
presidenciais, 
resultam em um 
arranjo do tipo 
presidencialismo de 
coalizão. 

Para que haja um 
arranjo 
institucional do 
tipo 
presidencialismo 
de coalizão, é 
preciso um 
gabinete de 
coalizão que 
incentive o 
desenvolvimento 
de um governo 
multipartidário 
majoritário – 
cartel 
multipartidário. 

A combinação 
entre dispersão e 
concentração em 
cada uma das 
dimensões – 
eleitoral e poderes 
presidenciais/orga
nização legislativa 
– define o grau de 
dificuldade do 
Executivo em 
compor um 
governo de 
coalizão. 

Foco Instituições. Indivíduos e 
Instituições. 

Indivíduos e 
Instituições. 

Indivíduos e 
Instituições. 

Variáveis 
explicativas 

Macro-
variáveis 
exógenas 

Federalismo, 
sistema de 
governo, sistema 
eleitora, sistema 
partidário, 
características 
sócio-político-
econômicas do 
país. 

Federalismo*, 
sistema de governo, 
sistema eleitora** e 
sistema partidário. 

Federalismo*, 
sistema de 
governo, sistema 
eleitoral**, 
sistema partidário 
e ideologia. 
 

Federalismo*, 
sistema de 
governo, sistema 
eleitoral e sistema 
partidário. 
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Macro-
variáveis 

endógenas 
Partidos políticos 

Partidos políticos, 
poderes do 
presidente, 
centralização 
decisória, direitos 
parlamentares, 
patronagem, 
processo 
legislativo. 

Partidos políticos, 
poderes do 
presidente, 
centralização 
decisória, direitos 
parlamentares, 
patronagem, 
processo 
legislativo, grau de 
coalescência dos 
gabinetes, decurso 
do mandato 
presidencial. 

Poderes 
constitucionais do 
presidente, 
organização 
interna do 
Congresso, 
concessão de 
crédito, execução 
de emendas 
individuais dos 
parlamentares, 
concessões de 
televisão e rádio. 

Fonte: Abranches (1988); Amorim Neto (1991, 1994, 2000, 2004, 2006a, 2006b); Figueiredo e 
Limongi (1995, 1996, 1999, 2000, 2005, 2006); Pereira e Mueller (2000, 2002, 2006); Santos 
(1997, 1999, 2002, 2003, 2006); Santos e Almeida (2005); Santos e Patrício (1996, 2002) 
 
*O valor atribuído a variável Federalismo e muito reduzido, quase ausente. 
**Nesses autores o sistema eleitoral aparece como variável de pouca relevância. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CAPÍTULO II 

 
 
 
1. SISTEMAS DE GOVERNO, COALIZÕES, ORGANIZAÇÃO LEGISLATIVA E A CIÊNCIA 

POLÍTICA POSITIVA 
 

Conforme já mencionei, a teoria do presidencialismo de coalizão se desenvolveu 

enquanto um modelo explicativo alternativo e que se propunha a esclarecer algumas 

questões próprias aos estudos até então existentes sobre o funcionamento dos regimes 

presidencialistas na América Latina. 

Mas, como ao tema dos sistemas de governo sempre estiveram relacionadas 

preocupações outras, como é o caso do processo de organização legislativa e da 

possibilidade da formação de coalizões de governo estáveis, pode-se afirmar que a teoria 

do presidencialismo de coalizão surge, portanto, enquanto uma confluência de todo esse 

conjunto de discussões, via obviamente a influência exercida pelos principais pressupostos 

teóricos da ciência política contemporânea: a Teoria da Escolha Racional e o Novo 

Institucionalismo.   

Desse modo, uma melhor compreensão da teoria do presidencialismo de coalizão 

prescinde de uma incursão sobre tais discussões de modo a identificar quais são os 

principais pressupostos de ordem teórica que a influenciaram. 

Quanto à forma escolhida para apresentar tais discussões, a opção foi trabalhar cada 

um dos temas – sistema de governo, formação de coalizões e organização legislativa – 

separadamente para seguidamente fazer algumas considerações mais globais sobre a 

relação existente entre os mesmos pressupostos da ciência política positiva, assim como, 

entre estes e a teoria do presidencialismo de coalizão. 

 

 

1.1. Sistema de governo, desempenho político e democracia 
 

Os estudos sobre os sistemas de governo ganharam ampla visibilidade a partir dos 

anos 1970 em função do processo de democratização que se verificou em um número 

relativamente amplo de países, e tinham como plano de fundo a tentativa de avaliar quais 
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seriam as conseqüências políticas que poderiam ser atribuídas a sistemas de governos 

específicos.  

Entretanto, foi apenas na metade dos anos de 1980 com a obra de Juan Lins, 

Democracy, Presidential ou Parliamentary: does it make a diference?, datada de 1987, mas 

apenas publicada em 1994, que essa discussão tomou a proporção que até hoje se conhece. 

Outros autores também se tornaram referências desse debate, a exemplo de Lijphart (1992, 

1999), Mainwaring (1993), Stepan e Skach (1993 e 1994), Valenzuela (1994) e tantos 

outros, inclusive cientistas políticos brasileiros, a exemplo de Lamounier (1994). 

A principal característica comum entre esses autores é a hipótese de que o 

presidencialismo seria um sistema de governo inferior ao parlamentarismo, especificamente 

no que se refere à sobrevivência e qualidade da democracia. 

Stepan e Skach, por exemplo, apresentam a seguinte tese: 

 

“Podemos agora afirmar que o parlamentarismo é um quadro 
metainstitucional mais apropriado porque apresenta as seguintes 
tendências empiricamente observáveis e teoricamente previsíveis: 
porque esse quadro mostra-se mais apto a proporcionar aos 
governos a maioria de que necessitam para implementar seus 
programas; porque ele facilita a operação de governo num contexto 
multipartidário; porque é menor a tendência dos principais 
Executivos de governar no limite da Constituição e maior a 
facilidade de destituí-los caso o façam; porque é menor sua 
suscetibilidade a golpes militares e maior sua tendência a viabilizar 
ligações duradouras entre partido e governo, gerando lealdade e 
propiciando experiência a sociedade política. 
Essas tendências analiticamente separáveis do parlamentarismo 
interagem de tal forma a moldar um sistema de apoio mútuo. Esse 
sistema, enquanto sistema, aumenta o grau de liberdade dos 
políticos para agirem no sentido de consolidar a democracia. As 
tendências analiticamente separáveis do presidencialismo também 
constituem um sistema altamente interativo, mas servem, ao 
contrário, para impedir a consolidação democrática, pois limitam o 
grau de liberdade dos políticos” (STEPAN & SKACH, 1993: 234-
235). 

 

Tal hipótese tem como base primeira, conforme se pode perceber, questões de 

ordem puramente conceituais, mas também outras empiricamente orientadas. Quanto a uma 

 



 54

maior compreensão destas questões é preciso considerar como cada um dos autores 

caracteriza os dois sistemas de governo, tanto o presidencialismo como o parlamentarismo1. 

Segundo Linz (1994), o que seria típico do parlamentarismo seria apenas o fato de 

que o governo, nesse caso, deriva a sua autoridade da confiança do Parlamento, visto que 

este seria a única instituição detentora, nesse tipo de arranjo político, da legitimidade 

democrática. Já o presidencialismo, possuiria três características principais: o chefe de 

governo é escolhido via sufrágio universal durante um período previamente fixado; o 

presidente não é dependente do voto de confiança do Parlamento; e o presidente reivindica 

para si uma suposta legitimidade democrática superior à que seria de posse da Assembléia. 

Logo, com essa definição e em razão do reconhecimento de que a separação de 

poderes existente entre o Executivo e o Legislativo é um traço típico dos sistemas 

presidencialistas e que esta separação dificultaria a solução de crises políticas, Linz afirma 

que o problema do presidencialismo está na dupla legitimidade dos Poderes, visto que ela 

conduziria a situações de impasse e paralisia decisória. 

Em relação a Lijphart (1992) o que caracterizaria o parlamentarismo seria o fato de 

que o chefe de governo é escolhido pelo Legislativo e depende da confiança concedida a 

ele por este último, o que torna o chefe de governo passivo de ser afastado do cargo por um 

voto de desconfiança do Parlamento, assim como também encontra-se presente o fato de 

que o primeiro-ministro e o gabinete formam um “corpo executivo coletivo”, cujas decisões 

seriam tomadas de forma colegiada. Em se tratando de presidencialismo, de forma distinta, 

o que existiria seria justamente o inverso, ou seja, o chefe de governo é eleito diretamente 

pelos eleitores para um mandato fixo que é constitucionalmente estabelecido, por isso, não 

podendo ser destituído de seu cargo pelo Parlamento, a não ser em casos excepcionais – 

impeachment. 

A definição de Lijphart segue o mesmo princípio que ele adota para a classificação 

de regimes democráticos (LIJPHART, 2003) – análise dicotômica –, de acordo com a qual 

existem dois tipos de democracias: as majoritárias e as consensuais2, assim sendo, mesmo 

                                                 
1 Ver Amorim Neto (2006a e 2006b). 
2 Lijphart em seus estudos sobre os modelos de democracias existentes, divide-os em duas grandes tipologias: 
as democracias consensuais e as majoritárias. Tal intento visa estabelece uma relação direta entre a 
conformação de certos desenhos institucionais e a qualidade da democracia. Para tanto submeteu à avaliação 
36 democracias, considerando dez fatores divididos em duas grandes dimensões, que segundo ele seriam 
capazes de apresentar as principais diferenças existentes entre cada um dos modelos. A primeira dimensão ele 
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que a definição de Lijphart aproxime-se da apresentada por Linz, principalmente se 

consideradas as duas primeiras características, o primeiro alega que o principal problema 

do presidencialismo se verificaria quando da concentração de poder executivo nas mãos do 

presidente, o que seria desfavorável à formação de coalizões tendendo-se a uma situação de 

impasse e paralisia decisória. Assim, se diferenciando da maioria dos autores aqui citados e 

que viam no presidencialismo limitações institucionais independentemente do grau de 

concentração de poder decisório. 

Isso implica que, como Lijphart tende a identificar nas democracias consensuais 

certa superioridade em relação as do tipo majoritário, a fragilidade imanente ao 

presidencialismo só ocorreria quando de uma tendência a adoção de um princípio de 

organização política típico de democracias majoritárias – centralidade decisória –, o que 

resultaria na possibilidade de instauração de uma situação-conflito entre os Poderes. 

Alfred Stepan e Cindy Skach (1994) diferenciam os dois sistemas de governo, 

também, a partir do critério de dependência entre os Poderes Legislativo e Executivo, já 

apontado anteriormente – fusão/separação de poderes, legitimidade derivada ou dupla 

legitimidade, flexibilidade/rigidez do mandato – e afirma que a superioridade do 

parlamentarismo residiria em sua maior probabilidade na composição de maiorias estáveis; 

sua maior habilidade em gerar governos eficazes mesmo em contextos multipartidários; 

“sua menor propensão para o governo agir nos limites constitucionais e sua facilidade para 

                                                                                                                                                     
chamou de executivo-partidos e avalia aspectos como a verificação de uma forte concentração de Poder 
Executivo em gabinetes monopartidários de maioria, a presença em certos países de um Executivo dominante 
no que tange a sua relação com o Legislativo, sistemas bipartidários, sistemas eleitorais majoritários e 
desproporcionais, a existência de grupos de interesses pluralistas e onde se permite a livre concorrência entre 
estes grupos. Todas as características, típicas de democracias majoritárias. Já com relação às democracias de 
consenso, o interesse se volta sobre a distribuição do Poder Executivo em amplas coalizões multipartidárias, 
relações equilibradas entre os Poderes constituídos, com um sistema multipartidário de representação 
proporcional e um sistema de grupos de interesse coordenado e “corporativista”, com vistas a garantir o 
compromisso e à “concertação” (Lijphart, 2003). Mas existe ainda uma segunda dimensão, chamada de 
federal-unitária. Quanto às democracias de tipo majoritário, essa dimensão representaria a existência de 
governos unitários e centralizados, um Poder Legislativo concentrado via legislatura unicameral, constituição 
flexível, constitucionalidade da legislação definida pela própria legislatura e Bancos Centrais dependentes do 
Executivo, distintamente das consensuais em que o que se identifica é um cenário de governos federais e 
descentralizados, legislatura bicameral na qual as duas casas são possuidoras do Poder Legislativo, sendo 
diferentes quanto a sua conformação, constituições rígidas de difícil modificação, sistemas em que as leis 
estão sujeitas à revisão judicial de sua constitucionalidade via corte suprema ou constitucional e Bancos 
Centrais independentes. Todo esse quadro conceitual e classificatório definido por Lijphart visa unicamente 
demonstrar que, apesar de muitas vezes serem pequenas as diferenças entre os modelos quando se trata da 
eficiência governamental, as democracias que adotam certos desenhos institucionais podem apresentar 
resultados “significativamente melhores no amplo quadro de indicadores da qualidade democrática” 
(LIJPHART, 2003: 23). 
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remover um chefe de governo que assim aja” (STEPAN & SKACH, 1994: p. 134); sua 

menor propensão a ocorrência de golpes militares e sua tendência a gerar incentivos ao 

desenvolvimento de carreiras partidárias e governamentais; aspectos geralmente 

identificados pelos autores como ausentes no presidencialismo. 

Em estudo comparativo realizado entre 47 países que vivenciaram períodos 

democráticos de no mínimo um ano, entre 1973 e 1989, Stepan e Skach identificaram que 

os “sistemas presidencialistas puros tinham probabilidade mais que dobrada de sucumbir a 

um golpe militar que os sistemas parlamentaristas puros” (STEPAN & SKACH, 2003: 

225). 

 

1.1.1. Sistemas de governo, sistemas eleitorais e partidários 
 

Dando continuidade a essa discussão, entretanto, enfatizando aspectos outros, 

Mainwaring (1993), apesar de fazer parte do corpo de autores geralmente críticos do 

presidencialismo, juntamente com os de outros autores – Shugart e Carey (1992), 

Mainwaring e Shugart (1997) – tende em seus estudos a questionar a “condenação pura e 

simples do sistema de governo presidencialista” (ANASTASIA, MELO & SANTOS, 1999: 

p. 56), tentando chamar a atenção para o fato de que é preciso incorporar ao debate o papel 

desempenhado pelo sistema partidário e os incentivos criados pelo mesmo na geração de 

conflitos entre o chefe do executivo e os legisladores. 

A idéia principal de Mainwaring pode ser sintetizada na seguinte assertiva: 

 

“...a combinação de presidencialismo e multipartidarismo dificulta 
a estabilidade democrática. Uma vez que muitas democracias 
presidencialistas possuem sistemas multipartidários, o argumento 
possui amplas implicações para os debates acadêmico e político no 
que se refere às escolhas institucionais em novas democracias” 
(MAINWARING, 1993: p. 199). 

 

E prossegue: 

 

“Os sistemas presidencialistas carecem de alguns dos incentivos ao 
desenvolvimento partidário contidos nos sistemas parlamentaristas. 
Nestes, os políticos profissionais controlam diretamente o acesso ao 
poder executivo, determinam quem deve ser o líder do partido, e, 
em conseqüência, quem será primeiro ministro. Se não há um 
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partido majoritário na legislatura, os parlamentares determinam os 
partidos que irão formar a coalizão governista e quem será o 
primeiro-ministro. Os primeiros-ministros dependem diretamente 
dos seus partidos, não são eleitos pelo voto popular e costumam ter 
uma longa carreira partidária que culmina com sua indicação para 
líder de partido. Como os partidos monopolizam os canais de 
recrutamento político para o cargo de primeiro-ministro, os chefes 
de governo nos sistemas parlamentaristas geralmente têm um 
passado político estreitamente ligado ao partido. Enquanto os 
presidentes são na maioria das vezes eleitos em função de seu 
prestígio pessoal, os primeiros-ministros são homens de partido que 
não precisam cultivar relações personalistas com a massa do 
eleitorado” (MAINWARING, 2001: p. 324). 

 

Então, em função das características já destacadas, em se tratando de sistemas 

presidencialistas, associadas a uma situação de elevada fragmentação partidária e 

acrescentando-se a importância que tem a lei eleitoral, é que se identifica a menor tendência 

a governabilidade dos países de regime presidencialista. Pois, tais características criariam 

dificuldades em termos do fomento à coordenação de maiorias estáveis no âmbito 

legislativo, assim como do atendimento as demandas do eleitorado em forma de políticas 

públicas, ou seja, existiria um problema em termos da própria manutenção da estabilidade 

democrática. 

Posteriormente, Shugart e Carey (1992) tentaram refinar as discussões 

empreendidas por Linz, Lijphart e Mainwaring. 

 Quando da definição e caracterização dos regimes presidencialistas, os autores 

acreditam que sua singularidade reside no fato de que, diferentemente do parlamentarismo 

onde “as fontes de origem e sobrevivência do Executivo e da Assembléia se confundem” 

(AMORIM NETO, 2006a: p. 23), há no presidencialismo uma separação muito clara das 

mesmas, e o que acarreta em quatro características principais do sistema: a eleição direta 

para presidente; os mandatos do presidente e dos membros da Assembléia são fixos e não 

dependem de mútua confiança; o chefe do Executivo é que nomeia os membros que farão 

parte do governo e é o responsável pela direção do mesmo; e finalmente, o chefe do 

executivo tem poderes legislativos garantidos pela constituição. 

Considerando tais características, especificamente a quarta, o principal problema do 

presidencialismo residiria na “traição dos princípios do presidencialismo democrático” 
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(SANTOS, 2003: p. 27), através do que os autores denominam de “segredo ineficiente”, 

caracterizado pela presença de um Executivo forte frente a partidos políticos fracos3. 

Em resumo, as discussões e autores aqui apresentado, e que em certa medida 

representa a maioria dos estudos e considerações direcionadas à análise dos sistemas de 

governo, tendem efetivamente a identificar como inevitáveis os problemas próprios das 

democracias presidencialistas, com ênfase a incapacidade do mesmo em criar condições de 

“eficiência democrática” 4, a exceção apenas da abordagem de Lijphart que caminha em um 

outro sentido. 

Tendo feito uma apresentação das principais questões que estão presentes na 

discussão mais geral sobre sistema de governo passemos à temática da formação de 

coalizões, que, apesar de tratadas inicialmente em separado, também está amplamente 

relacionada com o tema sobre qual a melhor forma de governo que se deve adotar visando a 

melhor institucionalidade da democracia. 

 

 

1.2. Da formação de coalizões em política 
 

1.2.1. Riker e a ciência política positiva 
 

Em se tratando do processo de formação de coalizões, o principal referencial é 

William H. Riker5, cuja obra The Theory of Political Coalitions, publicada em 1962, 

tornou-se um marco, não apenas para os estudos sobre coalizões políticas, mas para os 

estudos em ciência política como um todo. 
                                                 
3 De forma mais especifica, de acordo com Amorim Neto e Santos: “O segredo ineficiente revisto é 
obviamente o oposto do segredo eficiente de Cox (1987). Um sistema político dotado de um segredo eficiente 
é aquele em que os eleitores conseguem fazer uma clara opção acerca de políticas públicas nacionais entre 
partidos concorrentes. Esta escolha requer que os políticos eleitos pensem, na maioria das vezes, no alcance 
nacional de suas propostas legislativas e demonstrem alta disciplina partidária. [...]Em um sistema político 
motivado pelo segredo ineficiente, os legisladores têm um foco paroquial de atuação parlamentar, o que 
significa dizer que, no período eleitoral, não oferecem aos eleitores opções claras a respeito de políticas 
públicas nacionais, e, além disso, a disciplina partidária é fraca. Os segredo ineficiente decorre sobretudo da 
interação de dois fatores institucionais: um Executivo dotado de fortes poderes legislativos e lideres 
partidários com baixa capacidade de controle sobre seus liderados” (AMORIM NETO & SANTOS, 2003: 
662). É bom ressaltar que os autores apresentam algumas críticas a utilização do princípio do “segredo 
ineficiente” para se pensar as instituições políticas no Brasil e o comportamento dos parlamentares em relação 
aos partido políticos e ao sistema eleitoral. 
4 Utilizo o termo para designar a capacidade de determinados arranjos institucionais produzirem maior grau 
de estabilidade política e de governabilidade – capacidade governativa. 
5 Sobre coalizões políticas ver também Groennings; Kelley e Leiserson (1970). 
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Dada a excepcionalidade de sua obra, Riker, além do reconhecimento como um dos 

mais renomados cientistas políticos norte-americanos, é considerado o fundador do 

principal mainstream da ciência política contemporânea: a teoria política positiva. Tendo 

sido o primeiro cientista político a aplicar a teoria dos jogos juntamente com a matemática 

ao campo da ciência política. 

Por teoria política positiva, podemos entender o conjunto de teorias que tratam do 

funcionamento das instituições políticas e que têm seus pressupostos principais ancorados 

tanto no comportamentalismo (behaviorismo) como nas explicações institucionais. 

Todavia, as principais características definidoras das teorias políticas positivas são suas 

orientações por postulados empiricamente motivados. 

Riker também se destacou pela produção de trabalhos sobre a história e teoria do 

federalismo e sobre o que ele chamou de “heresthetic”, ou seja, a capacidade dos políticos 

de mudarem as preferências subjacentes das pessoas, manipulando a ordem com que as 

decisões são tomadas. Não obstante, em razão do interesse aqui exposto por questões mais 

específicas, não me aprofundarei na observação e detalhamento desses estudos. 

O importante é ter em mente que Riker contribuiu para um amplo desenvolvimento 

da teoria política a partir da tentativa de criação de uma base axiológica lógica e 

minimamente segura para testes, predições e verificações. É bem verdade, que não está aqui 

em questão uma problematização valorativa sobre os méritos ou limites da utilização de 

certos recursos na construção das teorias desenvolvidas pelo autor. 

Retornando ao tema das coalizões, em sua obra The Theory of Políticas Coalitions, 

Riker utiliza os mesmos princípios matemáticos já mencionados e da teoria dos jogos para 

assim apresentar uma teoria válida sobre a lógica que rege o princípio da composição de 

coalizões políticas. 

Visando tal realização, para Riker, em grupos formados por mais de duas pessoas, 

quando considerado o processo de tomada de decisões, o que se observa é uma tendência 

constante a formação de coalizões. Desse modo, uma coalizão pode ser entendida como um 

subgrupo de indivíduos que se forma no interior de um grupo maior de pessoas e que pode 

ter suas dimensões variando em função do número de pessoas que compõem esse mesmo 

grupo. Nesse sentido, o número de indivíduos que tendem a compor uma dada coalizão, 
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caracteriza-se pelo número de pessoas necessárias a garantia de vitória na escolha da 

decisão a ser tomada. 

Mas para chegar a tal conclusão, Riker considera que em grupos de n-pessoas, como 

o que se observa é a presença de múltiplos interesses, o que se verifica nesses grupos é a 

necessidade da formação de subgrupos onde os seus membros compartilhem de um dado 

interesse comum e que primem pela sua consecução. 

Por essa razão há a necessidade de se considerar a possibilidade de que, em um 

mesmo grupo, várias coalizões possam ser formadas, o que remete mais uma vez ao axioma 

de que uma coalizão não precisa ser majoritária para ser vitoriosa, basta que ela reúna o 

número suficiente de indivíduos que lhe garanta a vitória. 

Baseado nesse princípio de formação das coalizões – busca da vitória – é que Riker 

se utiliza dos pressupostos da escolha racional e, mais especificamente da teoria dos jogos, 

para compreender a lógica que rege o princípio destas composições. 

É bem verdade que o mesmo tenta ampliar um pouco mais essas noções – escolha e 

ação racional, jogos de n-pessoas –, comumente utilizadas pela economia, para assim 

concedê-las uma maior utilidade no fomento a realização de estudos mais robustos no 

campo da ciência política. 

Uma primeira alteração feita por Riker diz respeito à utilização do principio de 

racionalidade, não apenas entendida por ele como um princípio que norteia as ações que 

visam apenas aquisição de poder, mas agrega a essa concepção a noção de ganhos de ação. 

Essa noção é bem mais específica do que a primeira e está diretamente relacionada ao fato 

de que em grupos de n-pessoas, a regra que opera nesses espaços é a mesma que se 

apresenta em jogos de n-pessoas, ainda mais quando se considera que as relações entre os 

atores envolvidos em um jogo desse tipo, se dão como em um “jogo de soma zero”6. Desse 

modo, o que importa não é apenas a busca pela aquisição de poder político, e sim, a opção 

por ações que conduzam a resultados desejados. Nesse caso, a formação de uma coalizão 

vencedora que viabilize o privilegiamento de um interesse comum. 

Segundo esse argumento, em situações sociais e políticas, similares a jogos de n-

pessoas e onde opera uma lógica do tipo “jogo de soma zero”, coalizões tendem a ser 

                                                 
6 O jogo de soma zero é geralmente entendido como a expressão máxima do conflito. Uma situação na qual a 
vitória de um jogador só ocorre mediante a total derrota do seu oponente (RUA & BERNARDES, 1998). 
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formadas. Entretanto, como já foi exposto, essas coalizões são criadas apenas de modo a 

que sua extensão seja capaz de garantir uma vitória frente às outras coalizões que 

geralmente tendem a se formar. 

Dessa forma é possível identificar a diferença que Riker apresenta entre ações 

individuais isoladas, jogos que envolvem apenas duas pessoas e jogos de n-pessoas, 

embora todos sejam regidos pelos princípios da racionalidade por ele apresentados. 

Quanto aos primeiros, cabe ao ator social agir buscando a maximização da utilidade 

de sua ação na busca do alcance de um bem de ordem eminentemente privado e sem se 

preocupar com o processo de interação com outros atores. Já em relação aos jogos de dois 

jogadores, a atividade do jogador é caracterizada pela escolha de estratégias que levem em 

consideração as possíveis escolhas, as estratégias e os movimentos do seu oponente visando 

a sua derrota. Por fim, os jogos de n-pessoas, têm sua principal característica não só na 

seleção de estratégias ótimas para a realização de uma determinada ação, mas também na 

busca de “sócios”.  

Um outro aspecto importante da teoria de Riker é o papel relevante que ele atribui a 

informação como um princípio norteador da composição de coalizões, pois é ela que 

fornece os parâmetros necessários para que os atores envolvidos possam saber se a coalizão 

formada tem condições ou não de ser uma coalizão vencedora. E lembrando que as 

coalizões são montadas apenas para gerarem a aquisição de um determinado benefício, o 

qual seria no caso de coalizões políticas, possibilitar a ocorrência de determinadas decisões 

ou ações políticas. 

Assim sendo e apesar do caráter atomístico da teoria de Riker, também pode ser 

atribuído um alto grau de importância a tal concepção pela influência que ela exerceu sobre 

os estudos que tratam do processo de composição de coalizões em sistemas de governo 

dados, o que nos remete novamente ao tema trabalhado anteriormente. 

 

1.2.2. Formação de coalizões em regimes presidencialistas e parlamentaristas 
 
Conforme já discutido, quando considerados os trabalhos de Linz, Stepan e Skach, 

Mainwaring, o que se verifica em suas discussões sobre sistema de governo é a tendência à 

identificação de que o parlamentarismo seria superior ao presidencialismo.  

 



 62

E é em associação com esse mesmo princípio que a análise sobre o processo de 

formação de coalizão se verifica. Segundo essa lógica normalmente atribui-se ao 

presidencialismo menor grau de possibilidade quanto às chances de se formarem nesse tipo 

de arranjo institucional, coalizões de governo. 

Cheibub, Przeworski e Saiegh (2002) de modo a sistematizarem os argumentos 

defendidos sobre esse ponto de vista escreveram: 

 

“...(1) parlamentarismo e presidencialismo são regimes diferentes: o 
primeiro é um sistema de ‘dependência mútua’, o segundo de 
‘independência mútua’ entre o Executivo e o Legislativo (Stepan e 
Skach, 1993: 17-18; Linz, 1994: 64; Linz e Stepan, 1996: 181); (2) 
as instituições criam incentivos: no presidencialismo os incentivos 
para formar coalizões são mais escassos e mais fracos do que no 
parlamentarismo  (Mainwaring, 1990; Stepan e Skach, 1993; 20; 
Mainwaring e Scully, 1995: 33; Linz e Stepan, 1996: 181; Huang, 
1997: 138); (3) coalizões são difíceis e muito raras, ‘apenas 
excepcionalmente’ (Linz, 1994: 19), se formam no 
presidencialismo; (4) quando nenhuma coalizão é formada em um 
sistema presidencialista, a conseqüência é um ‘impasse parlamentar 
de longa duração’ (Linz e Stepan, 1996: 181), ‘não existe 
alternativa a não ser o impasse’ (Mainwaring e Scully, 1995: 33), 
‘um governo conflituoso é a norma’ (Jones, 1995: 38). Como 
conseqüência, ‘a própria noção de governo majoritário é 
problemática nos sistemas presidencialistas que não têm um partido 
majoritário’ (Huang, 1997: 138); ‘uma democracia presidencialista 
multipartidária estável [...] é difícil’ (Mainwaring, 1990: 168); ‘os 
sistemas presidencialistas que sistematicamente negam ao 
presidente suficiente base de apoio parlamentar tendem a não 
prosperar’ (Jones, 1995: 38)” (CHEIBUBU et alii, 2002: 187-188). 

 

Mediante a citação anterior o que se pode inferir, para além do fato de que os 

autores mencionados atribuem uma maior fragilidade e um menor tempo de vida aos 

sistemas presidencialistas, é o fato de que a alta fragilidade de tal sistema se deve em muito, 

a “incapacidade” do mesmo em gerar incentivos a formação de coalizões. Tanto assim o é, 

que Cheibub et alii (2002) prossegue afirmando: 

 

“Przeworski et alii (2000) mostram que, mesmo se se considera 
suas condições de origem e funcionamento, as democracias 
presidenciais têm vida mais curta do que as parlamentares. A 
seqüência que quase todo mundo parece ter adotado como 
explicação deste fato é a seguinte: (1) a formação de coalizões é 
mais difícil no presidencialismo; (2) quando uma coalizão não se 
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forma, a conseqüência é um impasse legislativo; (3) tendo em vista 
a paralisia legislativa, mecanismos extraordinários são acionados 
para romper o impasse político” (CHEIBUB et alii, 2002: p. 190). 

 

Dentro de uma lógica de raciocínio semelhante, foi como se desenvolveu parte do 

debate que se instaurou aqui no Brasil quando da realização do plebiscito de 1993 e que 

tinha como propósito discutir e decidir sobre qual seria o arranjo institucional mais 

apropriado ao pleno desenvolvimento da democracia brasileira. Entre os principais 

defensores da adoção de um modelo de organização parlamentarista no Brasil, era quase 

que unânime a idéia dos fracassos do sistema presidencialista, sobretudo, quanto à 

formação de maiorias legislativas estáveis que viabilizassem a implementação dos 

processos de reforma necessários ao “bom” funcionamento da democracia no Brasil. Em 

um livro que foi fruto dos debates ocorridos durante o seminário intitulado 

Presidencialismo ou Parlamentarismo: perspectivas sobre a reorganização institucional, 

ocorrido em 1992, e o qual só foi publicado em 1993 com o mesmo nome do seminário, 

sob a organização de Lamounier e Nohlen, quando da defesa de que o Brasil deveria tornar-

se parlamentarista Stepan afirma: 

 

“...no sistema parlamentarista, os parceiros menores de uma 
coalizão partidária governante são membros institucionais do 
governo, capazes de negociar não apenas os ministérios que 
receberão, mas também quem vai ocupá-los. Caso não desejem a 
queda do governo, todos, nesse tipo de coalizão, têm incentivos 
para cooperar. Nessas circunstâncias, democracias com quatro, 
cinco ou seis partidos no Legislativo podem funcionar bem. No 
presidencialismo, existem bem menos incentivos à colaboração 
desse tipo. O cargo presidencial não é divisível, o que desde logo 
transforma a disputa num tudo ou nada. O presidente pode 
selecionar membros de partidos políticos que não o dele para 
servirem no ministério, mas estes são escolhidos enquanto 
indivíduos e não enquanto membros de uma coalizão disciplinada e 
duradoura. Assim, se o partido do presidente possui poucas cadeiras 
legislativas, o presidente governa com uma minoria permanente. 
Numa base de voto a voto, o presidente pode persuadir ou 
‘comprar’ uma maioria, mas ‘compras’ freqüentes são 
incompatíveis com planos de austeridade e reestruturação 
econômica – para não falar nos danos que causam a legitimidade 
democrática em geral” (STEPAN, 1993: 63). 
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Assim, a forma de governo que seria mais propensa à formação e desenvolvimento 

de coalizões legislativas de apoio a agenda política do Executivo, seria o parlamentarismo, 

negando-se ao presidencialismo a realização de tal feita. 

Dado que por hora dou por encerrado essa questão da problemática da composição 

de coalizões, passarei a discutir o tema da organização legislativa, como discussão que em 

termos gerais acaba englobando e remetendo as temáticas já referendadas no capítulo. 

 

 

1.3. Teorias positivas sobre a organização legislativa 
 

Assim como os mais variados ramos de estudos da Ciência Política, também os 

estudos sobre o legislativo se caracterizam pela existência de um profundo debate, no qual 

teorias aparentemente “rivais” visam produzir explicações bem particulares acerca de um 

fenômeno tão complexo. 

É bem verdade que entre elas existe minimamente, aspectos em comum já que na 

medida em que se apresentam enquanto um conjunto de teorias que se propõem a tratar de 

instituições específicas, estariam em certa medida preocupadas em explicar a gênese ou 

nascimento dessas instituições, mas acima de tudo, seu desenvolvimento e funcionamento. 

Mesmo assim, cada uma dessas posições teóricas buscam apresentar elementos de distinção 

umas em relação às outras, sem que isso necessariamente implique em um total 

antagonismo dos seus principais pressupostos.  

Não obstante, mesmo tendo como fonte primaria de sua formação o paradigma do 

novo institucionalismo da escolha racional, é possível afirmar que o universo das escolhas 

legislativas pode ser explicado através de um número relativamente variado de pontos de 

vista teoricamente definidos, e onde cada um atribui papéis e importâncias distintas a 

questões como preferências, comportamento dos legisladores, acesso às informações e a 

geração de equilíbrios provenientes das decisões políticas. 

Desse modo, conforme apresentado anteriormente por Duarte Santos (2006)7, pode-

se falar da existência de pelo menos três grandes grupos de teorias que tratam dos processos 

                                                 
7 Ver também os surveys realizados por Limongi (1994) e Shepsle e Weingast (1994) que também tratam da 
classificação das teorias sobre a organização legislativa. 
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de organização legislativa e que se afiliam ao mainstream da ciência política 

contemporânea8. 

A primeira existente seria a que se convencionou chamar na bibliografia 

especializada de teoria distributiva ou versão distributiva (SHEPSLE, 1978) da organização 

legislativa, na qual o legislativo tende a ser percebido como um mercado de trocas políticas, 

e que visam antes de tudo à distribuição de recursos no interior dessa instituição. Também 

sobre esse ponto de vista, os políticos são vistos como agentes racionais que visam à 

maximização da utilidade de seus ganhos através da distribuição dos recursos disponíveis. 

Já um segundo grupo de teorias seriam as teorias informacionais ou versão 

informacional (KREHBIEL, 1997), que por sua vez, atribuí à informação o papel de 

elemento definidor da ação legislativa, ou seja, a busca pela minimização da incerteza seria 

imprescindível para a geração de lucros mútuos, através do processo de institucionalização 

de certa divisão do trabalho, via desenvolvimento de um sistema de comissões em que se 

prima pela eficiente organização das informações e da produção legislativa.  

Por último, temos a teoria partidária ou versão partidária, tanto em sua vertente 

coordenativa (COX & McCUBBINS, 1993), na qual os partidos são tomados em sua 

dimensão individualizada tornado-se os principais órgãos agregadores e possíveis 

apaziguadores dos problemas de ação coletiva existentes nessas instituições (faltas de 

mercado), exercendo assim uma grande influência sobre as ações e decisões dos 

congressistas; como em sua vertente delegativa (KIEWIET & McCUBBINS, 1991), a qual 

privilegia os processos de delegação de certas atribuições ou poderes, ocorridos tanto em 

relação a agentes internos ao próprio Congresso, a exemplo das comissões, como em 

relação a atores externos ao Congresso, como o executivo e a burocracia. Obviamente que 

nessas relações que se estabelecem cabe ao partido majoritário o papel de principal9. 

A partir de agora, tratarei de cada uma dessas versões de forma mais detalhada e em 

separado. 

                                                 
8 É bem verdade que para além do debate que aqui será privilegiado e que centraliza a discussão a partir dos 
estudos realizados acerca do Congresso Norte Americano, isso não deslegitima nem tão pouco desconsidera a 
existência de outras discussões e abordagens que tratam do processo de organização legislativa com ênfase, 
por exemplo, nas experiências dos parlamentos da Europa Ocidental. Sobre os amplos campos de abordagem 
sobre o “modelo europeu” e o “modelo norte-americano”, ver Santos (1998). 
9 Também sobre a relação agente - principal, ver Przeworski (2001). 
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1.3.1. A versão distributiva 
 

As teorias distributivas sobre a organização legislativa, segundo já mencionado 

anteriormente, tendem a perceber o Congresso enquanto um grande mercado de trocas –

pork barrel – e um espaço no qual os legisladores estariam apenas preocupados em colher 

benefícios de ordem clientelistas para a manutenção de seus distritos eleitorais – 

constituencys –, visando a garantia de apoio eleitoral e a possibilidade da reeleição. 

Assim sendo, na vertente distributiva as preferências dos legisladores seriam 

geograficamente localizadas, o que implica no fato de que as ações dos mesmos, e a própria 

organização legislativa, resultam da influência exercida por variável do tipo exógena, a qual 

seja, o sistema eleitoral. 

Um outro elemento importante a ser considerado no processo de caracterização das 

teorias distributivas, refere-se ao papel que o sistema de comissões ocupa no seu interior. 

Enquanto estruturas institucionais oriundas do próprio Legislativo, estas – as comissões – 

passam, em último grau, a serem percebidas como responsáveis por, por término aos 

problemas de conflito existentes em razão da quantidade de interesses que coexistem no 

Congresso, gerando estados de equilíbrio institucional necessários para o próprio 

funcionamento da Casa. 

Logo, tratar da concepção distributivista da organização legislativa, implica 

inevitavelmente, considerar premissas como a reeleição, a valorização de variáveis 

exógenas – sistema eleitoral – na conformação das preferências dos legisladores; o sistema 

de comissões, quanto a seu papel no processo de organização e de designação dos seus 

membros e; por último, a produção de resultados de teor distributivistas da instituição 

legislativa. 

 

1.3.2. A versão informacional 
 

Distintamente da versão distributiva, as teorias informacionais transferem o foco do 

comportamento dos congressistas em sua dimensão mais individualista-racional e 

conflituosa, para as instituições e o papel da informação na consecução de objetivos 
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coletivos. Obviamente, que o elemento distributivo não desaparece por completo nessa 

versão, o que se verifica é o fato da informação não ter um valor apenas estratégico para a 

geração de benefícios individuais, tornando-se importante na conformação de certos 

arranjos institucionais que viabilizam a disseminação dessa mesma informação no interior 

da legislatura. Isso porque, segundo Krehbiel (1997), com a diminuição da incerteza, a 

legislatura como um todo, tenderia a adquirir ganhos importantes em termos do 

aprimoramento dos próprios resultados produzidos pela Casa em detrimento da priorização 

da manutenção de certa lógica de mercado interno. 

Assim sendo e como Krehbiel (1997) afirma, o legislativo deve ser entendido, 

principalmente, a partir da distribuição dos recursos e dos direitos parlamentares, ou seja, a 

partir das regras e arranjos, que geram os processos reais da organização legislativa, e não a 

partir da priorização apenas do comportamento e das preferências dos congressistas, como 

afirma a versão distributivista. 

Ainda sobre a teoria informacional, é preciso considerar, em conformidade com o 

que já foi apresentado até então, que ela se sustenta sob dois pilares básicos – postulados –, 

que seriam: o postulado da majoritariedade e o postulado da incerteza. 

De acordo com o primeiro postulado e como o próprio termo leva a perceber, este se 

refere a regra ou mecanismo no qual se baseiam as decisões tomadas durante o exercício de 

uma legislatura – regra da maioria. Assim sendo, este elemento está diretamente relacionado 

com os resultados produzidos pelo legislativo, em conformidade com os interesses gerais da 

legislatura como um todo. 

Já no que se refere ao postulado da incerteza, o que interessa é a tese de que, no 

Congresso os legisladores estariam mais preocupados com os índices de incerteza existentes 

e oriundos da relação que se estabelece entre uma dada política e seus resultados efetivos, 

do que com a política em si mesma. Dessa forma, visando a diminuição desses níveis de 

incerteza que circundam a produção de políticas, o legislativo tenderia de forma coletiva, a 

desenvolver instituições internamente, que incentivem a disseminação de informação, o que 

resultaria na produção de certa expertise política (KREHBIEL, 1997; RUA & 

BERNARDES, 1998). Um exemplo dessas instituições responsáveis pelo fluxo de 

informação seriam as comissões. 
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Em termos gerais, a versão informacional, diferentemente da versão anterior – 

distributiva – assenta-se em premissas que valorizam a dimensão coletiva em detrimento do 

indivíduo, bem como segundo essa vertente os equilíbrios que são gerados a partir da 

produção de políticas por parte do legislativo, são induzidos pela própria estrutura 

institucional da Casa – variáveis endógenas – e não por preferências apresentadas por parte 

dos congressistas geradas por meio de incentivos exteriores a instituição – sistema eleitoral. 

 

1.3.3. A versão partidária 
 

De forma a assemelhar-se a teoria informacional, a versão partidária da organização 

legislativa também vai centralizar suas análises em elementos institucionais – institucional 

focus –, inclusive rompendo com a lógica que havia se tornado hegemônica na ciência 

política norte-americana e que considerava os partidos como atores irrelevantes na arena 

legislativa, pois segundo essa vertente aos partidos são atribuídas as funções de por término 

aos dilemas coletivos no interior do Congresso. Assim sendo, os partidos funcionariam 

como uma espécie de cartel legislativo no processo de formulação de leis e de geração de 

políticas. 

 Todavia, embora se tenha entre os afiliados a essa concepção um elemento comum 

que reside na relevância dada ao partido no exercício das legislaturas, existe no interior da 

versão partidária variações em termos da ênfase que é dada a algumas dimensões dos 

processos de organização da Casa. E mesmo quando tidas como complementares, cada um 

dos tipos de abordagem possuem aspectos diferenciadores entre si. 

Dessa forma, a teoria partidária pode ser desmembrada, a priori, e como fora 

mencionado anteriormente, em dois segmentos de suma importância: um segmento que 

privilegia a questão dos problemas de coordenação (COX & McCUBBINS, 1993) e um 

outro que, por sua vez, centraliza seus esforços nos problemas inerentes aos processos de 

delegação política (KIEWIET & McCUBBINS, 1991). 

Em relação ao primeiro segmento, o que se tem é a identificação de certas 

características institucionais que vão auxiliar na eficiência dos partidos a nível congressual 

quando da resolução de seus problemas de ação coletiva, bem como os do próprio 
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legislativo. E tal resolução seria proveniente da existência de certos atores centrais no 

interior dos próprios partidos, os quais sejam, os líderes partidários, que assumem as 

prerrogativas de coordenação efetiva do partido, tanto em termos da sua administração 

como do monitoramento das ações dos seus membros de modo a converter interesses 

individuais em um interesse ou ação de ordem coletiva. 

Essa convergência só é possível quando se considera o fato de o comportamento dos 

legisladores se pautarem na vontade de se reeleger, pois mesmo que a possibilidade de 

reeleição de um membro do Congresso dependa de atributos e qualidades individuais do 

candidato, existe também a dependência em termos dos recursos e elementos coletivos que 

são apenas providos pelos partidos. Assim sendo, os legisladores tenderiam a cooperar com 

este último, via a figura do líder, por ser este – o partido – responsável pela provisão de um 

forte componente coletivo para a reeleição. 

Quanto ao segundo segmento, os autores que trabalham com essa perspectiva 

tendem a privilegiar a interação estratégica que se estabelece entre o Congresso, via partido 

majoritário e em termos do estabelecimento de uma relação do tipo principal-agente, e suas 

instituições internas – comissões –, bem como com instituições externas – executivo e 

burocracia –, onde, por razões eleitorais, esse partido majoritário tenderia a delegar poder a 

essas instituições. Isso, segundo os autores, não teria explicações na idéia vaga de que isso 

ocorreria porque os partidos abdicariam do seu poder e de suas prerrogativas para estes 

outros atores políticos, mas sim visando à realização de certos interesses. 

 

1.3.4. Organização legislativa, coalizões políticas e sistemas de governo 

 

Quando da realização de um exercício que tente agregar as discussões sobre os 

princípios que norteiam a lógica de organização das instituições legislativas, com as duas 

outras discussões realizadas anteriormente, o que se percebe é a intrínseca relação existente 

entre cada uma delas. 

É facilmente dedutível que os aspectos que vão nortear o processo de organização 

legislativa, têm sérias implicações quanto a maior facilidade dos sistemas políticos em 
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tornarem possível a criação de coalizões de governo e as quais são de extrema importância 

para a manutenção da agenda política. 

A partir da perspectivas de análise aqui referendadas, a superioridade do 

parlamentarismo em relação aos regimes presidencialistas se verificaria, dentre outras 

razões já tratadas, pelos incentivos que o mesmo forneceria para a formação de coalizões 

políticas estáveis, assim como a organização legislativa em princípios partidários e não 

clientelísticos. 

 

1.4. Uma análise das convergências 
 

De acordo com o que afirmei logo no início do capítulo e de acordo com o que se 

pode perceber frente às discussões. Mesmo com os aspectos que são particulares a cada 

uma das temáticas que aqui foram apresentadas, é inegável a interseção que existe entre 

cada uma delas, de modo inclusive a compor um todo ainda mais coeso quando o que se 

busca são maiores esclarecimentos sobre a teoria do presidencialismo de coalizão. 

Foi possível identificar que não há como se produzir uma análise mais sistemática 

sobre tal teoria sem se considerar fatores como a tendência que geralmente se observa em 

atribuir aos regimes presidencialistas uma baixa institucionalidade em termos dos 

incentivos a manutenção da própria democracia, principalmente quando observados 

contextos de alta fragmentação partidária que inviabiliza, por sua vez a formação de 

coalizões estáveis de apoio aos governos. Fenômeno que em certa medida remete aos 

princípios que regem a organização legislativa, pois, quando o que se verifica é um 

Legislativo que prioriza aspectos que induzem a práticas próprias de uma lógica distributiva 

de organização da instituição, provavelmente haverá maiores dificuldades quando da 

necessidade de se formarem coalizões para implementação de uma dada agenda política, 

contrariamente ao que provavelmente ocorreria em um Legislativo organizado segundo 

critérios partidários. 

Todavia, o que se pode observar em termos da existência de aspectos que 

aproximam ainda mais cada um dos conjuntos de discussões aqui apresentados, é a forte 

influencia exercida pelos pressupostos da Teoria da Escolha Racional e do Novo 
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Institucionalismo, enquanto paradigmas que se tornaram hegemônicos nos estudos de 

ciência política a partir do século XX. 

 

 

1.4.1. A teoria da escolha racional 

 

Como já fora apresentado por uma quantidade extremamente ampla de trabalhos 

desenvolvidos sobre o tema, a teoria da escolha racional se define a partir da presença de 

dois pilares fundamentais: o individualismo metodológico10 e o emprego do pressuposto da 

racionalidade11. 

Sobre estes dois pressupostos, Boudon faz a seguinte afirmação: 

 

“O primeiro princípio (...) consiste em levar a sério o fato de que 
todo fenômeno social, qualquer que seja, é sempre o resultado de 
ações, de convicções e em geral de comportamentos individuais. O 
segundo princípio, que completa o primeiro, afirma que um 
sociólogo que pretende explicar o fenômeno social deve procurar o 
sentido dos comportamentos individuais que estão em sua origem” 
(BOUDON, 1995: p. 28). 

 

Contudo, a percepção da maneira como a teoria da escolha racional se apropria de 

cada um desses elementos só é melhor entendida quando a mesma é discutida a partir do 

contexto mais geral das ciências sociais. 

 

1.4.1.1.Ciências sociais e racionalidade 
 

Uma das razões desse grande destaque que tem sido atribuído a teoria da escolha 

racional pode ser justificado, como mostra Boudon (1977), em razão de uma forte reação a 
                                                 
10 O individualismo metodológico considera que todos os fenômenos sociais, em última instância, são 
passiveis de explicação a partir dos indivíduos – suas características, suas crenças. Desse modo, a ação 
intencional se torna a unidade básica da vida social, sendo a mesma motivada pelos desejos e crenças dos 
indivíduos. Disso entende-se que os fenômenos sociais são resultantes da ação e da interação dos indivíduos. 
11 A noção de racionalidade pode ser entendida como possuidora de amplos significados, mas no caso aqui em 
particular, ela será entendida em termos utilitários, como uma questão de maximização quanto à satisfação 
dos interesses do indivíduo. Duarte Santos, afirma que “esta racionalidade estritamente econômica nos leva às 
exigências que os modelos de comportamento racional assumem como postulados. Esses modelos geralmente 
assumem que os indivíduos: (i) sabem o que querem e quais são suas preferências; (ii) são capazes de ordenar 
suas preferências hierarquicamente; e (iii) procura escolher as alternativas de ação mais compatíveis com o 
que preferem” (DUARTE SANTOS, 2006: p. 26). 
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tendência que tem sido observada na sociologia contemporânea, que atribui demasiado 

privilégio as “estrutura sociais” e a negação aos indivíduos de suas faculdades de escolha, 

já que suas ações são “determinadas” por estas últimas – sociologismo. 

Segundo o autor, esse tipo de posicionamento serve unicamente para impor a 

própria sociologia custos de caráter proibitivos, na medida em que lhe impossibilitam a 

explicação e compreensão de fenômenos tão importantes como os conflitos e as mudanças 

sociais. 

Todavia, essa crítica de Boudon não se identifica com uma tentativa de substituição 

de um homosociologicus passivo pelo homoeconomicus racional como peça central da 

explicação sociológica, mesmo porque, este último, segundo o autor, não poderia servir de 

paradigma geral para a sociologia. Inclusive o autor afirma que “entre o homoeconomicus 

racional e o homem manipulado da sociologia modernista, parece que o paradigma mais 

habitualmente eficaz é o do homem intencional” (BOUDON, 1977: p. 176). 

Por isso, o contraponto entre os vários tipos de paradigmas fundamentais da 

sociologia, diferenciados em modelos de caráter interacionistas e modelos deterministas, 

sendo os primeiros, aqueles que melhor podem fundamentar a análise sociológica, por 

considerarem a possibilidade de manifestação das “liberdades individuais”. 

Todavia, essa postura, em certa medida favorável aos pressupostos da racionalidade 

não impedem que Boundon (1998) chame a atenção para alguns elementos que devem ser 

considerados quando do privilegiamento de tais abordagens, chamando atenção inclusive 

para algumas limitações que lhe seriam próprias. 

Segundo ele, é preciso apresentar os limites que são inerentes à teoria da escolha 

racional, destacando inicialmente o poder de congregar adeptos que tal teoria possui. Tendo 

em vista que um dos motivos que possibilita tal adesão resulta do fato de que a “ação 

racional é sua própria explicação”. 

Por essa razão, o autor apresenta duas questões que devem ser pensadas no tocante à 

tal teoria: primeiramente, o quanto efetivamente geral é a teoria da escolha racional, ou 

seja, quão grande é o seu poder explicativo; e, em segundo lugar, se é possível aplicar a 

teoria da escolha racional a toda e qualquer situação de pesquisa e a todos os problemas. 

Em relação a está última pergunta, o autor responde de forma negativa, já que 

apesar das ciências sociais se utilizarem da mesma, juntamente com suas considerações de 
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que a ação do indivíduo é instrumental, portanto, direcionada a um fim último, as ciências 

sociais atualmente já reconhecem que a ação individual pode ser não-instrumental, o que 

descaracterizaria a utilização da teoria da escolha racional em grande parte dos casos e 

problemas de pesquisa em ciências sociais. Esse fato acaba também por responder a 

primeira pergunta sobre a consideração da teoria da escolha racional como uma teoria geral 

de explicação da ação humana. 

Apesar da apresentação das possíveis limitações que seriam inerentes a utilização da 

teoria da escolha racional quanto a compreensão de fenômenos sociais, Boudon (1998) 

apresenta entre aqueles autores que a utilizam, duas maneiras de tentar contorná-los. A 

primeira utiliza-se da afirmação de que as ações aparentemente não-instrumentais, as 

seriam em um nível mais profundo, mesmo porque, segundo esse argumento as crenças são 

resultantes de interesses pessoais. 

Uma segunda forma de sustentar a generalidade da teoria da escolha racional seria 

apelando à epistemologia de Friedman, tratando as causas do comportamento, a princípio, 

como desconhecidas. Dessa forma, pode-se assumir que interesses pessoais explicam o 

comportamento, isto é, qualquer conjunto de explicações é tão bom quanto o outro para 

explicar um dado comportamento –, logo, o que importa é se as teorias explicam 

corretamente os dados observados. 

Não obstante os esforços de alguns cientistas sociais em tentar contornar os 

problemas quanto à busca de fundamentação da teoria da escolha racional, baseada em um 

desses dois caminhos, nenhuma das estratégias apresentadas e que tentam dotar de 

instrumentalidade ações não-instrumentais apresentam-se como muito convincentes. 

Inclusive, além dessas objeções iniciais apresentadas a teoria da escolha racional, 

outras objeções, de cunho empírico, também podem ser apresentadas contra a mesma. Uma 

delas é que a teoria da escolha racional teria falhado ao explicar determinadas classes de 

fenômenos importantes, a exemplo do voto (HINDESS, 1996). 

Segundo as objeções apresentadas por Boudon (1998), é possível perceber que 

algumas ações são puramente instrumentais, dentro das quais se encontram ações egoístas; 

outras já não são tão puramente instrumentais, a medida em que possuem uma certa 

dimensão cognitiva; e finalmente, existem aquelas que se caracterizam como não-

instrumentais em toda a sua amplitude, como quando um indivíduo realiza determinada 
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ação não por esperar um resultado dela, mas por ser ela mesma o resultado de algo em que 

o mesmo acredita ou realiza. 

É esse tipo de suposição que leva Hindess a afirmar: 

 

“...existe a questão do papel explicativo da suposição de 
racionalidade. Ela nos leva a esperar certa consistência no 
comportamento dos indivíduos, mas nada nos diz a respeito de suas 
motivações. As explicações de aspectos significativos da vida 
social como resultados das ações racionais de indivíduos, portanto, 
dependem de suposições auxiliares com respeito ao conteúdo de 
sua explicações” (HINDESS, 1996: p. 254). 

 

Por fim, a partir de uma avaliação acerca da forma de apropriação das noções de 

racionalidade e intencionalidade, Boundon (1998) infere que a teoria da escolha racional 

apresenta-se como um caso específico de modelo cognitivista que, na medida em que os 

motivos da ação individual se restringem a uma relação de custo-benefício temos teoria da 

escolha racional, quando da ocorrência do contrário temos modelo cognitivo. 

Baert (1997), por sua vez dá continuidade a crítica incisiva a teoria da escolha 

racional alegando que as ciências sociais encontram-se atualmente “invadidas” por 

elementos de uma abordagem econômica e que tudo tenta explicar segundo os ditames de 

tal abordagem, desde a freqüência com que os indivíduos vão a igreja até os padrões de 

suicídio. 

Desse modo, seria necessária, de acordo com Baert a identificação das limitações 

que são inerentes a esse tipo de abordagem para tentar explicar fenômenos não-

econômicos. 

Para tanto, o autor inicialmente discute as premissas que são próprias da abordagem 

economicista da teoria da escolha racional, destacando especificamente o que seus 

representantes compreendem como racionalidade e comportamento racional, discutindo 

inclusive alguns exemplos de aplicação da teoria da escolha racional na ciência política e na 

sociologia, para a partir desse ponto, discutir as principais limitações de tal abordagem, ou 

seja, o destaque dado aos componentes de ordem econômicos. 

E é ante tais limitações que Baert sugere um quadro conceitual alternativo, que a 

primeira vista comunga com alguns elementos comuns aos autores que se utilizam da teoria 

da escolha racional: a idéia de que os indivíduos, em certa medida, “são capazes de 
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visualizar de fora as condições fundamentais e as conseqüências de suas ações” (BAERT, 

1997: p. 13). No entanto, se difere da teoria da escolha racional por não considerar que 

existe, por exemplo, a possibilidade de que certa noção de racionalidade exista livre de 

noções outras como é o caso da cultura. Por isso, o autor sugere o conceito de “auto-

reflexão de segunda ordem”, o qual se refere às capacidades dos indivíduos de 

desenvolverem conhecimento teórico com relação às condições e efeitos das regras e 

premissas fundamentais que norteiam o universo de suas ações. 

O autor também apresenta o conceito de “auto-reflexão primaria” que seria na 

verdade a capacidade prática compartilhada pelos indivíduos através das quais os mesmos 

monitoram suas ações. Ambos os conceitos possibilitam a crítica da existência de uma 

forma única de agir racional, bem como a tese de que as pessoas verificariam 

continuamente a racionalidade de suas ações. 

Conclusivamente, Baert destaca que a “auto-reflexão de segunda ordem” possui 

uma grande significação sociológica por adquirir características públicas e coletivas. 

No entanto, mesmo frente às críticas normalmente direcionadas a teoria da escolha 

racional, é inegável a importância que a mesma possui no âmbito da realização dos estudos 

em ciência política na contemporaneidade. E a legitimidade de tal adoção, talvez possa ser 

melhor entendida quando se adota a concepção apresentado por Tsebelis (1998)  de que a 

relevância, em termos metodológicos e dos incentivos a produção de estudos em 

conformidade com os pressupostos da escolha racional, está no seu realismo e mesmo na 

adoção do conceito de racionalidade como “um subconjunto do comportamento humano” 

(TSEBELIS, 1998: p. 45). 

Para além disso, Tsebelis apresenta também cinco argumentos através dos quais é 

possível se identificar o realismo da teoria da escolha racional, os quais sejam: 1) a 

referencia a relevância das questões e da informação; 2) a questão do aprendizado; 3) a 

questão da heterogeneidade dos indivíduos; 4) a questão da seleção natural; e por fim 5) o 

argumento estatístico. Assim como apresenta as vantagens da teoria da escolha racional em 

relação a outras perspectivas, e as quais seriam geradas por uma tendência que esta 

possuiria em termos da maior capacidade quando da geração de explicações que priorizem: 

1) a clareza e a parcimônia teóricas; 2) a maior capacidade quando da análise de 

 



 76

equilíbrios; 3) a ênfase atribuída ao raciocínio dedutivo; e 4) a intercambialidade dos 

indivíduos (TSEBELIS, 1998). 

Mas talvez, a maior contribuição de Tsebelis ao processo de caracterização dos 

pressupostos que norteiam a escolha racional tenha se verificado em função do que ele 

chamou da identificação dos requisitos de racionalidade. 

De acordo com os requisitos de racionalidade, uma ação só será considerada 

racional quando forem observados os dois grupos de requisitos que norteiam essa ação: os 

requisitos fracos – coerência entre sistemas de crença e as preferências do ator – e os 

requisitos fortes – correspondência entre crenças, comportamento dos atores e o mundo 

real. 

Referindo-se aos primeiros ele afirma: 

 

“Discuto as seguintes exigências de racionalidade: (1) a 
impossibilidade de crenças ou preferências contraditórias, (2) a 
impossibilidade de preferências intransitivas e (3) obediência aos 
axiomas do cálculo de probabilidade. As primeiras duas referem-se 
ao comportamento do ator racional sob condições de certeza; a 
terceira regula o comportamento do ator racional sob situações de 
risco” (TSEBELIS, 1998: p. 38). 

 

E em seguida apresenta os três requisitos fortes de racionalidade: 

 

“1. As estratégias são mutuamente ótimas em equilíbrio ou, em 
equilíbrio, os jogadores obedecem às prescrições da teoria dos 
jogos. 
2. Em equilíbrio, as probabilidades aproximam-se das freqüências 
objetivas. 
3. Em equilíbrio, as crenças aproximam-se da realidade.” 
(TSEBELIS, 1998: p. 41). 

 

Tendo realizado essa discussão mais geral sobre a inserção da teoria da escolha 

racional no campo das ciências sociais, faz-se necessário agora discutir um pouco o seu 

papel em um campo mais restrito que é o da ciência política. 

 

1.4.1.2.Teoria da escolha racional e ciência política 
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A teoria da escolha racional tem alcançado amplo destaque na ciência política 

contemporânea, notadamente na ciência política norte-americana, porém limitando-se aos 

ramos mais empiricamente orientados da disciplina, a exemplo dos estudos da política 

americana, relações internacionais e política comparada. Daí a teoria da escolha racional ser 

definida como positiva, opondo-se as teorias de caráter normativo. 

Mas, para melhor se entender o momento da aproximação ocorrida entre a teoria da 

escolha racional e a ciência política é preciso remeter-se a Almond (1996), que a partir de 

um estudo no qual o mesmo, buscando compor uma curva de desenvolvimento científico do 

campo da ciência política, afirma que o século XX é marcado pela ocorrência de três 

grandes mudanças no universo dos estudos da política. 

Em primeiro lugar, o que se observa é a introdução e organização de programas de 

pesquisa empírica, enfatizando interpretações psicológicas sobre a política, e marcadamente 

pela valorização da quantificação. Já o segundo movimento de mudança se caracteriza pela 

expansão da ciência política comportamentalista – behavioral political science – para 

vários países do mundo. E em terceiro lugar, o que se teve foi a apropriação, por parte da 

ciência política, de métodos dedutivos e matemáticos, sobretudo, a adoção de modelos 

econômicos que se baseavam na escolha racional e no individualismo metodológico 

(DUARTE SANTOS, 2006: p. 27). As mudanças foram de ampla importância para o 

desenvolvimento da ciência política e a aproximação desta dos pressupostos da 

racionalidade e de uma ciência dedutiva. 

Obviamente que, mesmo quando geralmente os autores se remetem ao século XX 

como um divisor de águas, definidor do momento em que os princípios da teoria da escolha 

racional passam a fazer parte do universo dos estudos políticos, isso não implica que não se 

possa remeter a períodos anteriores para também tratar da origem da utilização desses 

pressupostos na ciência política. 

Alguns autores acham possível que a teoria da escolha racional “surge com a 

doutrina econômica neoclássica do final do século XIX, firmemente influenciada pelas 

formulações hobbesianas” (DUARTE SANTOS, 2006: p. 24)12. 

Em comum acordo com esse princípio, Santos apresenta que: 

 

                                                 
12 Ver também Ferejonh e Pasquino (2001). 
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“A emergência da ordem, em Hobbes, dá-se a partir de decisões 
individuais, de cunho racional, que visam a minimizar os custos 
incorridos pelos mesmos em uma situação predeterminada – o 
estado de natureza –, e a maximizar os benefícios a serem auferidos 
em um contexto, agora marcado pela cooperação. As instituições 
políticas são criadas para que os indivíduos possam explorar ao 
máximo as oportunidades de aumento de bem estar material 
ensejadas pelo comportamento cooperativo. Não é difícil perceber 
que a concepção de objeto ai implícita situa a ciência política lado a 
lado com a ciência econômica, que trata dos processos sócias 
mediante os quais indivíduos racionais, possuidores de bens e de 
recursos, e capazes de definir uma pauta de preferências, 
promovem trocas tendo em vista satisfazê-las ao menor custo 
possível. Isto é, a otimização do bem-estar” (SANTOS, 1998b: p. 
17). 

 

Todavia, Santos faz a seguinte ressalva: 

 

“É importante notar que o paralelo se justifica até um certo ponto. 
A ciência política hobbesiana, assim com a economia, trata de 
acordos entre indivíduos racionais que desejam melhorar sua 
situação mediante pactos de troca. No entanto, enquanto a análise 
econômica trata de trocas individuais de bens privados, a ciência 
política é obrigada a tratar do problema dos acordos individuais que 
originam a produção de bens públicos. A diferença entre um e outro 
tipo de bem é hoje bastante conhecida: enquanto a apropriação de 
um bem privado exclui de seu consumo qualquer outro indivíduo 
que não tenha pago o preço necessário a sua obtenção, o mesmo 
não ocorre em relação aos bens públicos” (SANTOS, 1998b: p. 17 
e 18). 

 

Entretanto, o que é importante ressaltar é que todo o esforço referente à 

consolidação do paradigma da escolha racional na ciência política visa conferir um maior 

grau de rigor e validade científica aos estudos da política. 

 Contudo, a utilização da teoria da escolha racional nos estudos de política não faz 

com que se deixe de considerar o fato de que, para além dos interesses pessoais de cada 

indivíduo seu comportamento também é afetado pelas estruturas – instituições e normas 

sociais –, bem como pelos processos de interação entre indivíduos – teoria dos jogos13 –, ou 

ainda, pelo tamanho dos grupos dos quais esses indivíduos geralmente fazem parte – 

problema de ação coletiva14. 

                                                 
13 Sobre teoria dos jogos e processos de interação ver Dixit e Nalebuff (1991). 
14 Sobre a lógica da ação coletiva ver Olson (1999). 
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Realizada tal identificação, a teoria da escolha racional passa a ser utilizada não 

mais isoladamente, mas, em associação com um outro paradigma teórico de grande 

importância para a ciência política: o novo institucionalismo. 

 

 

1.4.2. O novo institucionalismo 

 

Segundo Douglas North (apud AMES, 2000: p. 22), as instituições podem ser 

definidas como “as regras do jogo numa sociedade ou, em termos mais formais (...) as 

restrições inventadas pelo homem para modelar a interação humana”. Ou ainda como 

afirma Elster (1994: p. 134) “uma instituição pode ser definida como um mecanismo de 

imposição de regras” e estas últimas, por sua vez, “governam o comportamento de um 

grupo definido de pessoas, por meio de sanções (e incentivos)15 externas(os) e formais”. 

Essas duas definições, no entanto, permitem apenas perceber uma das duas faces 

inerentes ao conceito de instituições, qual seja, a de que as instituições são possuidoras de 

vida própria, algo muito além da pretensão daqueles que as criaram – instituições capazes 

de agir, escolher e de decidir como se fossem um grande indivíduo (ELSTER, 1994). 

Mas, existe uma outra dimensão – face – inerente ao conceito de instituições, e que 

diz respeito ao fato das instituições se caracterizarem como resultado de ações individuais. 

Ou seja, elas são criadas por indivíduos e estão sujeitas, certamente, aos interesses e 

comportamento desses atores – mudança institucional. 

A compreensão das duas dimensões do conceito de instituição é muito importante 

para um melhor entendimento do porque de certos arranjos institucionais proporcionarem 

dados resultados políticos, inclusive distintos, em função da interface que se estabelece em 

relação a cada uma dessas dimensões. 

Logo, existiria um mínimo de relação de interdependência entre a trajetória histórica 

de cada país, e mais ainda, de cada instituição e os arranjos políticos existentes. Logo, as 

instituições devem ser entendidas, na terminologia de North (apud AMES, 2000: p. 23) 

como path dependent, o que implicaria no fato de que “as conseqüências de pequenos 

acontecimentos e circunstâncias fortuitas pode determinar soluções que, ao adquirirem 

                                                 
15 Acréscimo e grifo meus. 
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primazia, nos levam a um determinado caminho”. Isso significa dizer que certos desenhos 

institucionais “podem trazer embutidos, barreiras à reforma, obstáculos deliberadamente 

criados por atores políticos”, já que “atores beneficiados com mudanças institucionais 

anteriores tendem a resistir a tentativas de reforma” (AMES, 2000: p. 23). E bem verdade 

que tal abordagem deixa de considerar o fato de que atores sociais e políticos, por serem 

racionais, podem propor a mudança institucional tendo em vista que o status quo lhes é 

mais prejudicial. Tal aspecto será mais facilmente compreendido no próximo capítulo.  

Por isso a necessidade de se dedicar um espaço, no presente trabalho, para tratar do 

novo institucionalismo enquanto paradigma teórico que tenta justamente apresentar maiores 

esclarecimentos acerca das dimensões que compõem o escopo das instituições. 

Apesar do novo institucionalismo16 ser composto de uma variedade muito ampla de 

tradições, como é possível perceber no artigo de Lowndes (2001) em que esta sugere a 

existência de pelo menos sete tradições – normative institutionalists, rational choice 

institutionalists, historical institutionalists, empirical institutionalists, international 

institutionalists, sociological institutionalists e network institutionalists – o tipo de 

abordagem aqui realizada privilegiará a opção feita por Hall e Taylor (2003) que restringem 

sua análise a apenas três versões: o novo institucionalismo histórico, o novo 

institucionalismo da escolha racional e o novo institucionalismo sociológico. 

De acordo com os autores, todas estas versões surgiram como mecanismo de reação 

contra as perspectivas behavioristas que foram predominantes nas décadas de 1960 e 1970, 

e possuem como principal característica comum à busca por “elucidar o papel 

desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos” (HALL 

& TAYLOR, 2003: p. 144), embora as perspectivas que apresentem sejam distintas. 

Para tanto, os autores atribuem como aspecto fundamental de todas as análises do 

novo institucionalismo a busca por tentar compreender como se constitui a relação entre 

                                                 
16 O termo “novo institucionalismo” aqui utilizado refere-se a perspectiva teórica muito utilizada na Ciência 
Política, principalmente após sua fase de expansão que ocorreu nos anos 80 e meados de 90. Esse 
esclarecimento é necessário porque, antes desse período havia o que Mark Blyth (2001) nomeou de old 
institutionalism, cuja principal preocupação seria com o estudo das constituições, leis, procedimentos 
parlamentares e demais instituições de caráter mais formal, tidas como possuidoras de funções bem 
específicas e ditas necessárias à manutenção e sobrevivência da própria sociedade. Mas, a partir dos anos 50 e 
60 esse tipo de abordagem perdeu expressividade sendo revisitada e aprimorada nas últimas décadas do 
século XX, mesmo ante algumas críticas. 
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instituições e a geração de comportamentos individuais dados, assim como a busca por 

tentar explicar o processo através do qual as instituições surgem ou mesmo se modificam17. 

A partir da busca pela identificação desses aspectos fundamentais, o que se observa 

é que cada uma das vertentes tende a privilegiar ora uma perspectiva que Hall e Taylor 

denominam de perspectiva calculadora, ora uma perspectiva cultural, ou ainda elementos 

de ambas as perspectivas, quando tentam entender as relações entre instituições e 

comportamento e/ou o surgimento e transformação das instituições. 

Para a perspectiva calculadora o que deve ser privilegiado são os aspectos do 

comportamento humano que são instrumentais e orientados no sentido de um cálculo 

estratégico. Desse modo, as instituições são importantes porque afetam o comportamento 

dos indivíduos ao incidirem sobre as expectativas dos atores em termos das ações de outros 

atores sociais e/ou políticos. Logo, as instituições existem porque são responsáveis pela 

geração de equilíbrios – resolvem problemas de ação coletiva. 

Já a perspectiva cultural não considera o comportamento individual como 

inteiramente estratégico, mas sim limitado pela visão de mundo própria do indivíduo, ou 

seja, por mais que aceite a possibilidade dos indivíduos agirem racionalmente, a 

perspectiva cultural alega que os mesmos – os indivíduos – normalmente recorram a 

protocolos previamente estabelecidos ou a “modelos de comportamento já conhecidos”, 

visando atingir os seus objetivos. Assim sendo, para essa perspectiva as instituições 

fornecem os “modelos morais e cognitivos que permitem a interpretação e a ação”, (HALL 

& TAYLOR, 2003) e consequentemente, a permanência das instituições se explica pela 

idéia de que “muitas das convenções ligadas às instituições sociais não podem ser objeto 

explícito de decisões individuais” (HALL & TAYLOR, 2003). 

Quanto a cada uma das vertentes do novo institucionalismo pode-se dizer que em 

relação ao novo institucionalismo histórico, este se desenvolveu entre os anos 60 e 70 com 

o propósito de contrapor-se às análises políticas que à época eram dominantes e que 

priorizavam a importância da existência de grupos na sociedade, assim como uma 

compreensão estrutural-funcionalista dos fenômenos políticos. Porém, apesar de surgir 

                                                 
17 Verificar também as colocações apresentadas por Théret (2003) visto que o mesmo considera que as 
versões do novo institucionalismo “aproximam-se pelo mesmo ceticismo que revelam a respeito das 
concepções atomísticas dos processos sociais e pela crença difusa de que os dispositivos institucionais e os 
processos sociais são importantes” (THÉRET, 2003: p.225). 
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enquanto uma alternativa a esses modelos vigentes, o novo institucionalismo histórico não 

abandonou de todo os paradigmas até então dominantes e acabou utilizando se de 

elementos pertencentes a ambos os enfoques que buscou combater, como por exemplo, a 

idéia da existência de conflitos entre os grupos rivais que formam dadas sociedades e 

também a idéia de comunidade política que é entendida como um sistema global composto 

de partes que interagem. 

Mas, o que é mais importante no institucionalismo histórico é a adesão de seus 

seguidores a uma concepção particular do desenvolvimento histórico, logo, tornando-se 

 

 “...ardentes defensores de uma causalidade social dependente da 
trajetória percorrida, path dependet, ao rejeitarem o postulado 
tradicional de que as mesmas forças ativas produzem em todo lugar 
os mesmos resultados em favor  de uma concepção segundo a qual 
essas forças são modificadas pelas propriedades de cada contexto 
local, propriedades estas herdadas do passado” (HALL & 
TAYLOR, 2003: p. 200).  

 

Dessa forma, os adeptos do novo institucionalismo histórico priorizam a 

necessidade de se fazerem distinções no fluxo dos eventos históricos, períodos de 

continuidade e “situações críticas” das varias sociedades. 

Também o novo institucionalismo histórico apropriou-se de uma noção da ação 

humana que combina comportamento estratégico – uma perspectiva calculadora do 

comportamento dos atores sociais e políticos – com a idéia de que apesar disso, nem todo 

comportamento é estratégico, pois estaria limitado por visões de mundo próprias aos 

indivíduos – perspectiva cultural. 

Ainda quanto a essa perspectiva, seus afiliados geralmente não tomam as 

instituições como o único fator que influência a vida política, “de modo geral, procuram 

situar as instituições numa cadeia causal que deixa espaço para outros fatores, em particular 

o desenvolvimento sócio-econômico e a difusão de idéias” (HALL & TAYLOR, 2003: p. 

201). 

A segunda tradição abordada pelos autores, o novo institucionalismo da escolha 

racional que surgiu em fins da década de 1970 a partir de estudos sobre o comportamento 

no interior do Congresso norte-americano, possui características tais como a adoção de uma 

perspectiva calculadora da ação humana e do papel desempenhado pelas instituições. 
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Desse modo, para seus teóricos “os atores compartilham um conjunto determinado de 

preferências ou de gostos e se comportam de modo inteiramente utilitário para maximizar a 

satisfação de suas preferências” (HALL & TAYLOR, 2003: 205). Logo, haveria uma 

tendência desses teóricos a ver a vida política como uma constante de dilemas de ação 

coletiva, que apenas seriam passíveis de solução mediante intervenção institucional capaz 

de produzir mecanismos de incentivos – positivos ou negativos (OLSON, 1999) – que 

regulariam a ação desses indivíduos de modo a diminuir tais problemas de ação coletiva. 

Todavia, um aspecto muito importante e que diz respeito ao fato das instituições serem 

criadas para resolverem dilemas de ação coletiva, está baseado na noção da ocorrência de 

“acordos voluntários entre os atores interessados”. 

Dentro dessa perspectiva então, as instituições existem para estruturar os processos 

de interação entre os indivíduos e, portanto, surgem pelo cálculo racional dos atores. 

Contudo, as instituições dentro dessa perspectiva também são responsáveis por processos de 

divisão do trabalho e dos procedimentos regulares; geração de incentivos a especialização – 

expertise –; definição de jurisdição e; redução dos problemas de delegação provenientes da 

seleção equivocada, do risco moral e do oportunismo. 

Para concluir a discussão sobre as três versões do novo institucionalismo, os autores 

remetem ao surgimento do novo institucionalismo sociológico também à década de 1970 e 

seu desenvolvimento, a um cenário de ampla importância das teorias das organizações18, e 

atribuindo-lhe três características fundamentais. 

Primeiramente, seus adeptos tendem a uma definição de instituições de dimensões 

globais que envolvem além de noções como regras, procedimentos ou normas, noções 

como sistemas de símbolos, esquemas cognitivos e modelos morais, aspectos responsáveis 

pelo fornecimento de “padrões de significação” que guiariam a ação humana, levando 

assim a um rompimento de uma dicotomia conceitual existente e que coloca em lados 

opostos instituições e cultura, propondo em seu lugar uma lógica de interpenetração entre 

ambas, muitas vezes definindo cultura como sinônimo de instituição. 

                                                 
18 Os teóricos do novo institucionalismo sociológico “começam a sustentar que muitas das formas e dos 
procedimentos institucionais utilizados pelas organizações modernas não eram adotadas simplesmente porque 
fossem mais eficazes tendo em vista as tarefas a cumprir, como implica a noção de uma ‘racionalidade 
transcendente’. Segundo eles, essas formas e procedimentos deveriam ser consideradas como práticas 
culturais, comparáveis aos mitos e às cerimônias elaboradas por numerosas sociedades” (HALL & TAYLOR, 
2003: p. 207). 
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O novo institucionalismo sociológico possui também, uma outra preocupação – 

segunda característica – que se refere a maneira como as instituições influenciam o 

comportamento dos indivíduos. A importância destas se verifica, portanto, a medida em 

que fornecem modelos cognitivos que seriam indispensáveis a ação individual, pois, sem 

eles dificilmente haveriam possibilidades de se compreender e interpretar o mundo e o 

comportamento dos outros atores sociais e políticos. 

E, como terceira e última característica, o novo institucionalismo sociológico 

assume a postura de que, quando determinadas formas e práticas institucionais particulares 

são adotadas, isso ocorre em virtude da existência de certos valores que são amplamente 

reconhecidos em ambientes culturais mais amplos (HALL & TAYLOR, 2003). 

Grosso modo, mesmo que, conforme observado, cada uma das vertentes do novo 

institucionalismo apresente, muito claramente, distinções tanto de ordem ontológicas como 

metodológicas, e que implicam em diferentes formas de apropriação da noção de instituição 

enquanto variável explicativa. Existem entre elas alguns elementos em comum, inclusive, 

distintos dos que foram apresentados por Hall e Taylor e que em certa medida estão mais 

relacionados com o processo de surgimento e desenvolvimento do paradigma. 

Inicialmente, e conforme já frisado pelos autores anteriormente, as correntes do 

novo institucionalismo se desenvolveram como um movimento de reação à perspectiva 

behaviorista19, mas talvez o aspecto mais importante desse processo seja o fato de que essas 

correntes têm em comum a busca por tentar apresentar esclarecimentos acerca do papel 

desempenhado pelas instituições no que tange a geração de certos resultados políticos. 

Considerando a identificação desses dois traços em comum, o que se pode afirmar 

em relação ao primeiro aspecto, é aquilo que nos apresenta Immergut (1998): 

 

“1) os neo-institucionalistas não aceitam a premissa de que o 
comportamento político revela as verdadeiras preferências dos 
indivíduos; 
2) os neo-institucionalistas rejeitam os estudos baseados no 
comportamento político, pois não aceitam que os resultados sociais 
sejam simplesmente a soma das preferências, ou em termos mais 
corretos, eles denunciam os problemas de agregação de 
preferências; 

                                                 
19 A perspectiva behaviorista foca sua atenção no comportamento individual visando a compreensão e 
explicação dos fenômenos sociais. 
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3) por último, se os institucionalistas estiverem certos, muito (ou 
todo) do comportamento político e das decisões coletivas são 
artefatos dos procedimentos usados para tomar decisões, se isso for 
verdade, é preciso verificar em que direção as instituições induzem 
os resultado e também como dotá-los de alguma justiça” (In 
DUARTE SANTOS, 2006: 41). 

 

Quanto ao segundo aspecto referente à emergência do novo institucionalismo, a 

assertiva de Théret é emblemática em relação a uma melhor compreensão da mesma. 

 

“O institucionalismo (...) distingui-se de outros paradigmas 
intelectuais, especialmente as ortodoxias do individualismo 
metodológico, ao apontar para a necessidade de se levar em 
consideração, a fim de se compreender a ação dos indivíduos e suas 
manifestações coletivas, as mediações entre estruturas sociais e os 
comportamentos individuais. Essas mediações são precisamente as 
instituições” (THÉRET, 1998: 223). 

 

Assim sendo, em conformidade com o exposto acima, o novo institucionalismo 

surge enquanto corrente alternativa do pensamento social e político que busca apresentar 

soluções ao problema da mediação entre estrutura e agência, na tentativa de combinar 

elementos da ação humana e das estruturas sociais na explicação dos fenômenos sociais. 

Uma discussão clássica do pensamento sociológico e também político, o qual se encontra 

presente em cada uma das discussões inicialmente apresentadas no presente capítulo, ou 

seja, as discussões produzidas a cerca da diferenciação apresentada entre as diferentes 

formas de governo, do processo de composição de coalizões e de organização das 

assembléias Legislativas se desenvolveram e se mantêm a partir dos elementos que são 

fornecidos, tanto pelo novo institucionalismo como pela teoria da escolha racional, e sem 

os quais poucos avanços teriam sido possíveis em qualquer um dos campos de análise 

apresentados. Entretanto tal identificação em nada exime os limites que são próprios de 

cada um dos paradigmas hegemônicos da ciência política contemporânea.  

Passemos ao próximo capítulo onde me utilizarei dos esclarecimentos feitosaté o 

presente momento, para tentar empreender uma avaliação acerca das discussões presentes 

no primeiro capítulo e que tratam das explicações produzidas a partir da teoria do 

presidencialismo de coalizão, tentando identificar as validades e limites dessas explicações. 

 
 

 



 
CAPÍTULO III 

 
 
 
1. ELUCIDAÇÕES SOBRE A TEORIA DO PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO 

 

Concluído o exercício empreendido em termos da apresentação das principais 

temáticas e paradigmas que acabaram influenciando o desenvolvimento da teoria do 

presidencialismo de coalizão, me resta então prosseguir naquela que seria a tarefa mais 

importante do presente trabalho. 

A partir de tudo o que até o presente momento foi exposto, inclusive e 

principalmente em se tratando dos elementos que se encontram presentes nos estudos e 

abordagens que se baseiam nos pressupostos da teoria do presidencialismo de coalizão, o 

que se pretende, é apresentar algumas considerações acerca dessa teoria, com ênfase as 

potencialidades explicativas da mesma em se tratando da análise de regimes 

presidencialistas em sua relação com o processo de composição de coalizões legislativas, 

especificamente, bem como os problemas que também podem ser identificados como 

próprios da mesma. 

Obviamente que se faz necessário lembrar que, por se tratar de um trabalho que 

busca priorizar aspectos de ordem teóricos, a apresentação desses limites e possibilidades, 

também se restringirá a colocações no âmbito dos aspectos que compõe a teoria do 

presidencialismo de coalizão, de modo a tentar identificar possíveis incoerências teóricas 

ou lacunas outras que imponham a teoria, dificuldades no esclarecimento de certos aspectos 

das realidades sociais e políticas as quais a teoria propõe analisar. Todavia, em hipótese 

alguma considero que este estudo dê conta de forma exaustiva de todas as dimensões que 

caracterizam o universo dessa teoria.  

 

 

1.1. Análise crítica da literatura 
 

É bem verdade que o grau de influência que a discussão sobre sistemas de governo, 

formação de coalizões e organização legislativa, bem como os pressupostos da teoria da 



 87

escolha racional e do novo institucionalismo, exerceram sobre cada um dos autores 

trabalhados no primeiro capítulo foi sentido em função do conjunto de variáveis 

privilegiadas por cada autor. Assim sendo, é possível considerar que a influência observada 

sobre o trabalho de Abranches vai se dar de forma distinta da que se verificou nos trabalhos 

de Figueiredo e Limongi, Santos, Amorim Neto e por fim no trabalho de Pereira e Mueller.  

 

1.1.1. Sistemas de governo presidencialistas  
 

Mediante a leitura e análise dos trabalhos de Linz (1994), Stepan e Skach (1994) e 

Valenzuela (1994), o que se pôde observar, e conforme já fora apresentado, é um consenso 

quase que generalizado desses autores em assumir uma postura extremamente crítica 

direcionada aos regimes presidencialistas e as possibilidades dos mesmos gerarem governos 

estáveis, capazes de gerir de forma eficiente a política.   

Tal posicionamento se processa em função da adoção realizada por cada um dos 

autores de um conceito que lhes é próprio de sistemas presidencialistas e segundo o qual a 

principal característica de tal sistema se encontra na relação que acaba se verificando entre 

as duas principais instituições características do mesmo – Executivo e Legislativo – e que 

dada à forma de composição e manutenção dos mesmos – dupla autoridade e independência 

mútua – o que se observaria seria uma situação de impasse e paralisia decisória ou quando 

muito uma situação a qual, na busca de por fim a essa paralisia o que acabaria ocorrendo 

seria o fortalecimento da instituição executiva em detrimento da legislativa, acarretando em 

um descompasso quanto aos princípios de checks and balances.  

Também, conforme pudemos identificar, alguns autores como Mainwaring (1993) e 

Shugart e Carey (1992) tentaram sofisticar um pouco mais esse tipo de abordagem 

chamando a atenção para o fato de que é preciso considerar não apenas as características 

próprias dos sistemas presidencialistas isoladamente, mas também os resultados políticos 

que são gerados a partir da relação que se verifica entre este e o sistema partidário, por 

exemplo.  

Logo, a ocorrência de resultados políticos inadequados e caracterizados por 

situações de constante instabilidade seria fruto da presença de um sistema partidário de 
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baixa institucionalidade1, típico de sistemas presidencialistas, nos quais se incentivaria o 

voto personalizado e não o voto partidário, o que faz com que os partidos políticos passem 

a ter um papel secundário nos processos de interação política.  

O que se tem, portanto são duas posturas bem definidas, onde uma privilegia 

elementos – variáveis – da própria organização dos sistemas presidencialistas – variáveis 

endógenas –, enquanto uma outra agrega para além desses, elementos internos a 

organização do sistema de governo, variáveis externas como o número e a característica dos 

partidos políticos. 

Quando essas abordagens são comparadas com as posturas adotadas pelos autores 

que moldam suas explicações a partir dos pressupostos do presidencialismo de coalizão, o 

que se verifica, em certo grau, é um salto qualitativo destes últimos em comparação com os 

primeiros, quando os mesmos chamam a atenção para o maior grau de complexidade que 

seria inerente ao processo de organização dos sistemas políticos presidencialistas.    

O autor de primeira geração desses estudos – Modelo 1 –, Abranches (1988), por 

exemplo, adota uma postura extremamente inovadora quando apresenta que o que deve 

estar presente nas análises sobre sistemas de governos presidencialistas, a luz obviamente 

do caso brasileiro, não é a idéia de que os sistemas parlamentaristas são superiores aos 

presidencialistas quanto à geração de estabilidade política, pois mesmo que Stepan e Skach 

(1993) estejam corretos quando da identificação, via análise de dados empíricos, que os 

regimes presidencialistas têm uma vida mais curta do que os regimes parlamentaristas, nada 

apresentam sobre o porquê da contínua adoção desses regimes presidencialistas nos países 

da América Latina, nem sobre a verificação de situações de ampla estabilidade política 

medidas pelos níveis de governabilidade desses países. 

Abranches chama a atenção para o fato de que embora o presidencialismo brasileiro 

se aproxime, em termos institucionais, do modelo de presidencialismo imperial americano, 

ele não pode ser melhor entendido se não em sua relação com os demais fatores – variáveis 

–, próprio do arranjo institucional do país, com ênfase em macro-variáveis externas como o 

federalismo, o sistema eleitoral e partidário, bem como a estrutura sócio-político-

econômica do país.   

                                                 
1  Ver Mainwaring (2001). 
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Então, não se trata da adoção de uma postura valorativa acerca do sistema de 

governo, mas de uma análise de dimensões mais agregadas e onde o sistema de governo é 

apenas um elemento na composição da explicação sobre um dado arranjo institucional 

adotado e das implicações que decorrem de tal adoção, e não como um fator único e 

definidor na geração de certos resultados.       

Assim sendo, pode-se falar de uma possível aproximação entre o ponto de vista de 

Abranches (1988) e Mainwaring (1993 e 2001) de que é preciso olhar para os sistemas 

presidencialistas a luz da sua relação com outras variáveis, no caso deste último o sistema 

partidário. Entretanto, a direção adotada por Abranches conduz a resultados e observações 

distintas das apresentadas por Mainwaring, visto que o primeiro acredita que a influência 

do sistema partidário na geração de situações de instabilidade política no presidencialismo 

brasileiro, é baixa. Contudo, não desconsiderando sua importância. 

Quanto aos autores classificados como sendo de segunda geração, especificamente, 

Figueiredo e Limongi e Santos – Modelo 2A –, a postura adotada por esses autores também 

reflete mais uma postura preocupada em identificar os principais fatores que implicam na 

conformação de um dado arranjo institucional típico das democracias presidencialistas da 

América Latina, do que a tentativa de identificar as falhas que seriam próprias aos sistemas 

presidencialistas de governo. 

A verdade é que em função das variáveis e aspectos enfatizados por tais autores – 

variáveis como poderes presidenciais, organização legislativa, sistema partidário e eleitoral 

–, o que se percebe é o privilegiamento de certas conclusões a cerca das características que 

seriam próprias dos regimes presidencialistas em tais países – estabilidade política – e as 

quais diferem das conclusões apresentadas por autores como Linz e Valenzuela. 

Com isso quero dizer que, enquanto Linz (1994), Valenzuela (1994), Stepan e 

Skach (1993) identificam nos sistemas presidencialistas uma “tendência inevitável” à 

instabilidade. A partir da teoria do presidencialismo de coalizão, Figueiredo e Limongi 

(1999), assim como Santos (2003), apontam para o fato de que nesses sistemas políticos 

existiriam mais estabilidade e capacidade decisória do que levam a crer os autores 

supracitados. Todavia, chamando a atenção para o trade off que existiria entre a geração 

dessa estabilidade e dessa capacidade decisória e os níveis de accountability e 

representação ( Anastásia; Melo e Santos, 2004). 
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Já em relação ao papel desempenhado pelos partidos e pelo sistema eleitoral no 

fomento a criação dessa situação de instabilidade política esses autores acreditam – 

Figueiredo e Limongi – que é preciso considerar tais variáveis com certa cautela pois em 

função das características que são inerentes a cada uma delas, talvez, a sua influência sobre 

a estabilidade do presidencialismo seja menor que as considerações apresentadas por 

autores como Ames (2001) e Mainwaring (2001) que atribuem a adoção de um sistema de 

representação proporcional com alto índice de fracionamento partidário, os entraves ao 

desenvolvimento da democracia e em última instância a crise do sistema presidencialista 

em países como o Brasil. 

Segundo Figueiredo e Limongi (1999), assim como Santos (2003), é preciso 

considerar o fato de que a identificação do papel ou da importância dos partidos políticos 

na geração de instabilidade política pode variar quando da consideração de que o partido 

político desempenha funções distintas se o que se observa é a inserção do mesmo na arena 

eleitoral ou parlamentar, considerando para tanto os níveis de coesão e de disciplina 

partidária. 

Também Santos (2003) afirma que em função da convivência momentânea entre 

sistema multipartidário, sistema proporcional de lista aberta, a possibilidade de composição 

de coligações eleitorais, bem como o alto índice de transferência de votos e incapacidade 

dos deputados de identificarem suas constituencys, talvez o sistema eleitoral não gere tantos 

incentivos a fragilidade da autoridade presidencial. 

Amorim Neto (1994) apresenta uma postura um pouco diferente da apresentada por 

Figueiredo e Limongi, como também da de Santos, por acreditar que uma situação de 

equilíbrio mínimo gerado a partir da relação entre sistema de governo e partidos políticos, 

dependeria do alto grau de coesão e disciplina partidária, algo que o mesmo, principalmente 

em seus primeiros trabalhos, considera como não sendo uma característica comum, tendo 

com referencial os partidos políticos brasileiros. Essa postura, contudo, vem sofrendo 

algumas transformações, sem, no entanto caracterizar-se como uma postura muito próxima 

das apresentadas por Figueiredo e Limongi, com ênfase na disciplina e coesão partidária, 

mas sem também defender uma postura consistentemente atomística como a defendida por 

Ames (2001). 
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Talvez as analises mais robustas que tentam melhor estabelecer uma maior 

associação entre as variáveis: poderes do presidente, organização legislativa, relação 

Executivo-Legislativo e sistema eleitoral é o trabalho de Pereira e Mueller (2002, 2006). 

 

1.1.2. Formação de coalizões 
 

No que se refere à questão da formação de coalizões, esta apresenta fortes vínculos 

com a discussão anterior, fazendo-se necessário considerar que os autores que trabalham 

baseados na perspectiva do presidencialismo de coalizão, primeiramente tendem a adotar 

uma postura que foge um pouco da compreensão extremamente individualista de Riker 

(1962), a qual se caracteriza pela referência a formação de coalizões como instrumento de 

geração de ganhos individuais, ou seja, a busca por recursos individuais induziriam os 

indivíduos a composição de coalizões que viabilizariam a aquisição desses recursos. 

Mesmo que os autores aqui considerados – Figueiredo e Limongi, Santos, Amorim 

Neto, Pereira e Mueller – não desconsiderem o fato de que as coalizões de governo também 

possuem um papel de geradora de benefícios individuais, privilegiam também uma outra 

dimensão, a qual seja, a dos incentivos a geração de benefícios de ordem coletivos, 

considerando mais uma vez aí o papel que teriam os partido na aquisição, organização e 

distribuição desses benefícios. 

Além disso, esses autores também questionam a tendência que se observaria, entre 

os estudiosos dos sistemas de governo em identificarem uma certa impossibilidade de 

formação de coalizões políticas em regimes presidencialistas – Linz (1994), Mainwaring 

(1993), Stepan e Skach (1993 e 1994), Valenzuela (1994). Segundo esses autores, a 

exceção de Amorim Neto, dadas às especificidades de seu modelo de abordagem e o qual 

faculta a ocorrência de um arranjo institucional do tipo presidencialismo de coalizão, a 

composição de gabinetes de coalizão, a formação de coalizões em regimes 

presidencialistas, poderia ser considerada mais como uma regra do que como a exceção, na 

verdade os mesmos identificam que o grau de freqüência com que as mesmas se formam 

em regimes presidencialistas não difere muito da freqüência com que ocorrem em regimes 

parlamentaristas. Cheibub et alii apresenta uma postura semelhante a essa. 
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“Com base em um conjunto de dados que abrangem todas as 
democracias entre 1946 e 1999, concluímos que as previsões 
trágicas mencionadas no início desse trabalho são não só 
desprovidas de fundamento quanto amplamente falsas. Governos de 
coalizão são mais freqüentes no parlamentarismo, mas está 
freqüência é de grau, não de espécie. Legislativos altamente 
fragmentado favorecem coalizões em ambos os sistemas. Governos 
minoritários de partido único não são menos eficiente no 
Legislativo do que governos de coalizão, minoritários ou 
majoritários. Mesmo quando ocorre paralisia legislativa no 
presidencialismo, ela se deve simplesmente ao fato de que não 
existe coalizão que prefira uma política alternativa ao status quo” 
(CHEIBUB et alii, 2002: 190). 

 

Os autores chegam a presente conclusão primeiramente em função da adoção de um 

duplo conceito de coalizão. De acordo com eles, coalizões podem ocorrer de duas maneiras, 

existem as coalizões ministeriais e as parlamentares. As primeiras se caracterizam pela 

presença de “um grupo de legisladores pertencentes a partido que ocupam cargos de 

gabinete” (CHEIBUB et alii, 2002: 192). Já as de segundo tipo, se caracterizam pela 

presença de “um grupo de legisladores pertencentes a diferentes partidos que votam da 

mesma maneira” (CHEIBUB et alii, 2002: 192). 

É importante frisar que para os autores tais coalizões não são “necessariamente 

coextensivas”, o que implica na possibilidade de que ocorram uma independentemente da 

outra, pois tanto se pode ter membros de um partido que ocupam cargos de gabinete que 

possam votar contra as propostas do governo, como também pode ocorrer que legisladores 

ou partidos que não façam parte da coalizão ministerial votem com o governo ou não votem 

contra ele. Isso vai depender do grau de disciplina partidária entre os partidos que 

compõem a coalizão ministerial, e segundo Figueiredo e Limongi (1999), assim como 

Santos (2003), o que se têm observado são níveis relativamente autos de verificação da 

mesma, certamente associada a outros incentivos próprios de arranjos institucionais como o 

que se observa no Brasil e em alguns outros países da América Latina. Assim, como 

também vai depender do grau de proximidade entre o ponto ideal de políticas defendidas 

pelo chefe do executivo, juntamente com o de seu partido, e os dos demais partidos que 

compõem o Legislativo (SANTOS, 2006; PEREIRA & MUELLER, 2006). 

Em síntese, sistemas presidencialistas, especificamente aqueles que se sustentam em 

uma lógica de tipo presidencialismo de coalizão, são tão passíveis de formarem coalizões 
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de governo quanto em regimes parlamentaristas. Entretanto, talvez seja preciso uma maior 

atenção sobre a relação existente entre a disciplina partidária – bem como uma discussão 

mais sistemática sobre a mesma e sua influência real sobre a formação de coalizões – e o 

apoio dos partidos ao governo – índice de apoio ao governo (NICOLAU, 2000), bem como 

ao fato de que o processo de formação de coalizões, assim como já chamava atenção 

Abranches (1988), se inicia no período de competição eleitoral. 

Uma outra ressalva que deve ser feita ainda sobre o processo de composição de 

coalizões diz respeito à relativa freqüência com que a variável federalismo encontra-se 

ausente nos trabalhos de segunda geração – Modelos 2A, 2B e 2C – dos autores que se 

baseiam na teoria do presidencialismo de coalizão, aspecto este de grande importância 

também no trabalho de Abranches (1988) quando este apresenta os aspectos próprios da 

formação de coalizões de governo no Brasil e que tem sido em certa medida negligenciado 

pelos autores a exceção de um trabalho recente de Arretche e Rodden (2004). Entretanto, 

tal identificação, não tem o intuito de oferecer novas explicações sobre o processo de 

formação de coalizões em sistemas presidencialistas e sim tentar reforçar a tese de que tal 

processo de fato possui ainda ampla possibilidade de verificação. 

 

1.1.3. Organização Legislativa 
 

Sobre o tema da organização legislativa, ao considerar as variáveis que foram 

identificadas como privilegiadas pelos autores, o que se pode perceber é um maior destaque 

quanto à presença de certa tendência em considerar os elementos de uma concepção 

distributiva, assim como partidária da organização legislativa, onde se atribui uma maior 

ênfase para está última, principalmente entre os estudos de segunda geração. 

Conforme visto no capítulo II, a versão distributiva prioriza um tipo de abordagem 

no qual o Legislativo tende a ser visto como um mercado de trocas, ou seja, um espaço no 

qual os legisladores estariam apenas preocupados em extrair os benefícios de ordem 

clientelistas visando a manutenção do apoio de seus distritos eleitorais e da possibilidade de 

reeleição. Em contraposição, na versão partidária os partidos são considerados em sua 

dimensão particular e tidos como os principais entes agregadores e responsáveis em por 

término aos problemas de ação coletiva existentes na arena legislativa. 
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Uma outra diferença existente entre cada uma das abordagens, diz respeito à 

importância que a primeira atribui a variáveis externas a organização legislativa – sistema 

eleitoral –, enquanto à segunda concede maior destaque a variáveis internas – partidos 

políticos, líderes partidários. 

Fica claro então, que a versão partidária influência em maior grau as análises sobre 

os sistemas de governo na América Latina, obviamente que não se desconsiderando a 

dimensão distributiva que também caracteriza a organização legislativa desses países. 

Figueiredo e Limongi afirmam: 

 

“Nosso objetivo é mostrar que o poder de determinar a agenda do 
Legislativo, adquirido pelo presidente e pelos líderes partidários, 
por meio da Constituição e do regimento interno da Câmara, 
também teve impacto sobre a coesão dos partidos no Parlamento, 
sobre o padrão de formação de coalizões e sobre o apoio ao 
governo. Uma centralização maior do processo legislativo significa 
que os membros do Congresso possuem menos capacidade de 
influenciar, individualmente, o que, como e quando as propostas do 
Legislativo serão votadas. As oportunidades para estratégias ditadas 
por considerações individuais caem consideravelmente” 
(FIGUEIREDO & LIMONGI, 2006: p. 268). 

 

Santos e Almeida (2005) têm chamado à atenção, via estudo sobre a seleção de 

relatores na Câmara de Deputados, para o fato de que é preciso considerar elementos 

próprios de uma lógica informacional de compreensão dos processos de organização da 

instituição legislativa2, todavia, algo ainda muito restrito e em vias de desenvolvimento. 

 

 

1.2. Racionalidade, instituições e presidencialismo de coalizão 
 

Até então me contentei em analisar e apresentar as principais discussões que 

nortearam o desenvolvimento da teoria do presidencialismo de coalizão. A proposta agora 

é identificar como se processou a influência das referências teóricas dos pressupostos do 

novo institucionalismo e da teoria da escolha racional. O que resultou no desenvolvimento 

de um programa de pesquisa bem específico. 

 
                                                 
2 Ver também Pereira e Mueller (2000). 
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1.2.1. Pressupostos: racionalidade e instituições 
 

Conforme afirma Duarte Santos (2006: 116) “as teorias escolhidas pelos 

pesquisadores têm influência determinante sobre as escolhas dos fenômenos e sobre as 

problematizações que estas pesquisas farão em torno do universo oferecido pelo seu objeto 

de pesquisa”. Assim sendo, o melhor caminho para uma avaliação mais apurada da 

produção brasileira, a luz da teoria do presidencialismo de coalizão, perpassa pela 

identificação dos principais pressupostos teóricos com os quais os pesquisadores 

vinculados a esse tipo de abordagem se comprometem. 

A principal premissa na qual se baseiam esses estudos é a de que é preciso 

compreender o comportamento racional dos indivíduos sob a restrição proporcionada pelas 

instituições. 

Todavia, o fato de que tal premissa encontra-se presente na produção brasileira 

sobre o presidencialismo, não significa dizer que em todos os trabalhos essa premissa 

aparece de forma explícita, há trabalhos onde a mesma aparece implicitamente. 

Mediante a consideração desse fato é que fiz a escolha por privilegiar, para uma 

demonstração mais clara da influência da premissa do comportamento racional restringido 

por instituições, a problemática da mudança institucional e das estratégias presidenciais. 

Em relação à primeira problemática, conforme foi visto quando da avaliação dos 

pressupostos que norteiam o novo institucionalismo, para além da proposição de que as 

instituições importam, é preciso considerar também a forma como estas surgem, bem como 

a forma como elas se mantêm e de como elas se modificam. Inclusive as mesmas 

conclusões a que chega Duarte Santos, quando de sua análise sobre os estudos realizados 

sobre a organização legislativa na ciência política brasileira pode ser utilizada para referir-

se a literatura que trata do presidencialismo de coalizão, a qual seja: 

 

“Vários estudiosos se mostraram bastantes atentos a estas 
oportunidades e levantaram importantes questões, chegando a 
resultados científicos bem relevantes. Como não poderia deixar de 
ser, as escolhas que esses teóricos fizeram por determinadas 
variáveis explicativas influenciaram o resultado de suas pesquisas, 
e duas explicações relativamente distintas: (i) a mudança nas 
próprias instituições que regulam a política e o processo decisório e 
(ii) o impacto disto nos resultados políticos substantivos, ou seja, a 
estabilidade ou a mudança de status quo relativo às políticas 
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públicas que resultam do processo decisório” (DUARTE SANTOS; 
2006: 118). 

 

É bem verdade, que diferentemente de Duarte Santos, que ressalta a possibilidade 

de que existam duas versões diferentes para explicar estes aspectos do sistema político 

brasileiro: a mudança por escolha racional e a mudança institucional por trajetória 

dependente (path dependent)3. Nos estudos sobre o presidencialismo brasileiro o que se 

observa é a existência preponderante da primeira versão, onde no máximo o que se pode 

identificar é a menção ao que seriam alguns postulados da segunda versão explicativa. 

Tal tendência pode ser percebida no trabalho de Figueiredo e Limongi, onde eles 

afirmam que: 

 

“A elaboração da Constituição de 1988, bem como mudanças no 
regimento interno foi dominada pelo receio do que os constituintes 
e congressistas percebiam como ‘deficiências históricas’ do 
Congresso: sua demora e falta de conhecimento especializado para 
tomas decisões. A leitura dos debates da Assembléia Constituinte 
revela que o maior desafio era restaurar os poderes do Congresso 
sem ameaçar o processo de governar. Esse temor expressava o 
diagnostico prevalecente a respeito das razões da crise política que 
precedeu o golpe de 1964. De acordo com esse diagnóstico, a 
combinação de regime presidencialista com um sistema 
pluripartidário dá origem a conflitos entre o Legislativo e o 
Executivo que acabam por paralisar o sistema político. Por essa 
razão, eles tentaram aprovar um sistema parlamentarista e 
endossaram todas as medidas instituídas pelos militares para 
aumentar o controle do Executivo sobre o processo legislativo e 
torná-lo mais ágil. Todas as medidas foram aprovadas exceto a 
mudança para o parlamentarismo. Embora os constituintes 
considerassem essas medidas complementares à mudança de 
regime nenhum membro da Assembléia Constituinte tentou reverter 
as decisões e poucos levantaram a voz contra a manutenção dessas 
prerrogativas depois da rejeição do sistema parlamentarista” 
(FIGUEIREDO & LIMONGI, 2006: p. 275). 

 

Segundo esse ponto de vista, a situação atual, em termos dos atributos que 

competem a cada um dos dois poderes, seria fruto da ação intencional dos atores políticos 

que participaram da Constituinte de 1988 com o intuito de resolver um dos principais 

problemas do período democrático de 1946-1964, caracterizado pela paralisia decisória, 

                                                 
3 Ver Duarte Santos (2006). 
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visando maiores condições de governabilidade. Decorrendo, portanto, na manutenção das 

prerrogativas presidenciais adquiridas no período autoritário. 

Santos (2003) conduz essa discussão a um limite ainda mais amplo quando chama a 

atenção para o fato de que seria preciso não apenas tratar do surgimento de certas 

instituições, mas também de sua manutenção e de seu processo de transformação ao longo 

do tempo. 

É assim quando discute as variáveis patronagem e poder de agenda, a luz dos 

períodos democráticos de 1946-1964 e pós 1988, com ênfase ao papel que cada uma das 

variáveis vai desempenhar quando da definição dos padrões de relação entre o Executivo e 

o Legislativo em cada um dos períodos. O primeiro caracterizado por uma situação de 

agenda compartilhada e na qual a patronagem vai ser a variável que tem uma atuação de 

maior destaque. Já o segundo marcadamente caracterizado pela tendência a existência de 

uma agenda imposta pelo Executivo, e onde não mais a patronagem atua sozinha e sim 

associada ao poder de agenda. 

Com isso tenta demonstrar que essa situação de concentração de poderes nas mãos 

do chefe do Executivo é gerada por escolhas racionais feitas pelos próprios legisladores, 

conforme o argumento do novo institucionalismo, visando criar uma situação de mudança 

institucional que minimizasse os efeitos próprios do sistema eleitoral brasileiro que prioriza 

a representação proporcional de lista aberta, impossibilitando aos legisladores a 

identificação de suas constituencys eleitorais e gerador de alto grau de incerteza quanto à 

reeleição. Santos afirma: 

 

“...pode-se afirmar que a transferência de prerrogativas do 
Legislativo para o Executivo não decorre, como imagina a teoria do 
voto personalizado, do paroquialismo dos representantes eleitos no 
contexto do sistema eleitoral de listas abertas. Ao contrário o 
surplus de voto a ser adquirido pelos deputados brasileiros só pode 
advir da nacionalização de seu comportamento. Todavia, tal 
nacionalização implica transferir, tanto quanto for possível, 
prerrogativas decisórias para o presidente” (SANTOS, 2003: 48). 

 

Conforme mencionado anteriormente, uma outra forma de perceber o grau de 

influência dos pressupostos da racionalidade e do novo institucionalismo, é remetendo-se à 
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problemática das ações presideciais, com ênfase agora no trabalho de Amorim Neto4. Em 

um dado momento de seu trabalho ele apresenta de forma bem clara que: 

 

“O propósito dessa seção é fornecer uma explicação das decisões 
presidenciais por meio de um modelo teórico de decisão individual. 
Este tipo de modelo propõe um cálculo simples de tomada de 
decisão para um determinado ator (neste caso, o presidente) e 
presume que este último se defronta com escolhas dentro de um 
conjunto de ações disponíveis, cada uma das quais possibilitando 
um provável resultado. As ações aqui consideradas são as escolhas 
presidenciais entre projetos de lei e prerrogativas do Executivo, 
enquanto estratégias de decisão governamental. O modelo supõe, 
ainda, que presidentes são atores racionais, no sentido de que irão 
escolher a estratégia que aumente a sua utilidade esperada. Assim 
sendo, postula-se que os presidentes são maximizadores da 
probabilidade de consecução dos seus objetivos programáticos” 
(AMORIM NETO, 2006: 42). 

 

Assim sendo, apesar das distinções que são próprias a cada um dos autores, o 

importante é a possibilidade de identificação da influência que se busca identificar, 

especificamente no que se refere à presença dos pressupostos da racionalidade e do novo 

institucionalismo em cada um dos modelos explicativos apresentados. 

Realizados os devidos esclarecimentos acerca da inserção das discussões sobre a 

perspectiva do presidencialismo de coalizão em relação às discussões temáticas aqui 

apresentadas, assim como a identificação da forte presença dos paradigmas teóricos da 

ciência política contemporânea, também sobre as mesmas, me resta agora inferir mais 

claramente sobre os alcances e limites ainda impostos aos trabalhos aqui analisados. 

 

 

1.3. Desafios para a continuidade de uma agenda de pesquisa 
 

Em conformidade com o que se pode perceber a partir das análises realizadas sobre 

os trabalhos de grande relevância e que tratam do arranjo institucional brasileiro, com base 

nos pressupostos da teoria do presidencialismo de coalizão, os autores tendem a se 

concentrarem em matizes diversas quando da priorização de variáveis específicas, o que 
                                                 
4 Ver também Pereira e Mueller (2002), obviamente que sob uma perspectiva mais específica, a da utilização 
de recursos das emendas individuais ao orçamento como moeda de barganha na aquisição de apoio 
parlamentar. 
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também decorre na apresentação de pontos de vista distintos quando das conclusões 

apresentadas pelos mesmos. 

Todavia, o que se observa nas últimas publicações desses autores, é uma tendência 

em considerar elementos de um e de outro modelo de abordagem, com vias de possibilitar a 

produção de análises mais robustas acerca do fenômeno da existência de certos arranjos 

institucionais em democracias presidencialistas. 

Amorim Neto e Santos (2001) em artigo publicado conjuntamente desenvolvem um 

estudo sistemático sobre a composição de facções pró e anti-governo, com o intuito de 

medir a possibilidade de composição de governos de coalizão no período democrático de 

1946-1964 utilizando-se de variáveis explicativas antes utilizadas em seus trabalhos apenas 

de forma isolada. 

Um outro aspecto que dever ser considerado, diz respeito à adoção de outras 

problemáticas que ora se encontram ausentes nos trabalhos, ora lhe são atribuídas um valor 

secundário, a exemplo, da influência que a organização do país em entidades federativas 

possui sobre a conformação de uma lógica do tipo presidencialismo de coalizão e 

consequentemente, sobre qual é o real papel do Senado nessas relações que se estabelecem. 

A verdade é que entre os estudos sobre regimes presidencialistas, inclusive nos 

analisados aqui, o Senado ainda ocupa um espaço muito restrito. Não obstante, Duarte 

Santos (2006), observou que este, tende a se tornar um dos principais objetos de destaque 

de uma nova agenda de pesquisa da ciência política brasileira. 

Por fim, como toda e qualquer análise sobre os fenômenos empíricos, os trabalhos e 

explicações aqui discutidos são resultantes de opções teóricas e metodológicas que acabam 

impondo aos mesmos algumas limitações acerca das considerações e inferências que, 

portanto, são produzidas. O que não os desqualificam, mas apenas reforçam a idéia de que é 

preciso compor uma agenda de pesquisa que esteja preocupada com a agregação de 

elementos novos e muitas vezes pouco considerados, e os quais podem render a discussão 

uma aprimoramento e melhor desenvolvimento no que tange a produção de explicações 

mais consistentes e comprometidas com o rigor científico. 

 
 
 
 
 

 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

Conforme fora apresentado no presente trabalho. Em se tratando das discussões 

sobre sistemas de governo, principalmente os sistemas de governo adotados por grande 

parte dos países da América Latina, esta se tem dividido entre aqueles que apresentam uma 

posição amplamente crítica à opção feita por estes países ao escolherem adotar sistemas do 

tipo presidencialistas, isso pelos impactos que o mesmo tenderia a gerar sobre a 

estabilidade da ordem democrática desses países; e aqueles que baseados nos pressupostos 

da teoria do presidencialismo de coalizão sustentam, que é possível se falar em níveis 

razoáveis de estabilidade institucional, quando considerados aspectos como a capacidade 

do chefe do executivo em montar bases de apoio aos seus projetos e os mecanismos 

internos à instituição legislativa e que servem de incentivos a sua organização, 

inviabilizando assim uma situação de paralisia decisória, que deflagrasse em possíveis 

crises da estabilidade democrática. E de modo a legitimar a maior importância que se deve 

atribuir à segunda tendência desse debate, pode-se destacar a seguinte afirmação de 

Amorim Neto: 

 

“...se a ciência política deseja aprofundar seu conhecimento a 
respeito do presidencialismo e duas conseqüências políticas e 
econômicas, deve, então, procurar responder a outras questões, as 
quais devem necessariamente ser mais precisas do que a posta pelo 
clássico debate a respeito de qual sistema de governo melhor serve 
à estabilidade democrática. Certamente, o tema da sobrevivência é 
importante, mas não é a preocupação mais premente, como 
costumava ser, uma vez que a ruptura de regimes democráticos 
parece menos provável hoje do que no passado. Assim, é necessário 
que se examinem questões que são fundamentais para o 
desempenho democrático, de modo que muito ainda precisa ser 
feito no sentido de se conhecer melhor o processo decisório – e suas 
conseqüências econômicas – dos regimes presidencialistas, em 
geral, e do continente americano em particular” (AMORIM NETO, 
2006a: p. 19). 

 

Desse modo, o que a segunda vertente de estudos sobre os sistemas de governos 

presidencialista busca entender é a lógica de manutenção da ordem democrática, a partir 

das características que são próprias a esse tipo de desenho institucional. Assim sendo, esta 



 101

vertente acredita que é preciso observar tais sistemas políticos a partir dos padrões que lhe 

são próprios e de interação entre o Executivo e o Legislativo, bem como os de organização 

deste último, pois nestas dimensões estão as respostas para a compreensão dos padrões de 

governabilidade comumente observados entre os países que fizeram a opção por esse tipo 

de sistema político.  

Assim sendo, a conclusão a que nos conduz o presente trabalho é que, a teoria do 

presidencialismo de coalizão foi pensada na tentativa de apresentar explicações, além de 

“alternativas”, mais consistentes, acerca do funcionamento das instituições políticas em 

sistemas presidencialistas, a exemplo do Brasil, e que dada a sua difusão, se tornou um 

referencial tanto no âmbito da ciência política nacional como internacional. 

Obviamente que, conforme foi percebido, esta teoria se desenvolveu tendo como 

pano de fundo desse seu desenvolvimento, sua inserção em discussões outras além das já 

mencionadas sobre sistemas de governo, com as discussões sobre o processo de 

composição de coalizões políticas estáveis e sobre a organização legislativa. 

Quanto à inserção dos autores que se baseiam nos pressupostos da teoria do 

presidencialismo de coalizão, nas discussões mencionadas, o que se observou foi a 

continuidade de uma tendência que embora, não totalmente dominate, tratava de cada uma 

das questões – sistema de governo, composição de coalizões, organização legislativa – de 

modo a tentar elucidar como realmente operam os mecanismos de intersecção que agem 

por sobre cada uma dessas dimensões que compõem uma discussão mais geral sobre a 

composição de arranjos institucionais, identificando a possibilidade de confluência entre 

aspectos anteriormente percebidos como inconciliáveis, como a formação de coalizões 

estáveis em regimes presidencialistas.  

Um outro aspecto propiciado pelo presente trabalho, diz respeito a identificação da 

influência hegemônica que os paradigmas da ciência política contemporânea – teoria da 

escolha racional e novo institucionalismo – exerceram também sobre a criação e 

aprimoramento da teoria do presidencialismo de coalizão, com ênfase no papel 

desempenhado pelo novo institucionalismo, principalmente o novo institucionalismo da 

escolha racional, conforme é possível verificar na Figura 1. 
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Figura 1:  Pirâmide analítica da teoria do presidencialismo de coalizão 

 

TEORIA DO PRESIDENCIALISMO DE 
COALIZÃO 

 
SISTEMAS DE GOVERNO 

TEORIA  DAS COALIZÕES 
TEORIAS POSITIVAS DA ORGANIZAÇÃO LEGISLATIVA 

 

TEORIA DA ESCOLHA RACIONAL 
NOVO INSTITUCIONALISMO 

        
 

Por fim cabe ressaltar que, em conformidade com o que se pode perceber a partir 

das análises dos trabalhos aqui analisados, é que mesmo, que os autores tendam a priorizar 

variáveis explicativas especificas, a produção de analises que permitam uma maior 

confluência e intercambialidade de variáveis, tem sido observado como uma tendência 

constante e que abre ainda mais os leques de possibilidade explicativa da teoria do 

presidencialismo de coalizão, mesma ainda quando da necessidade de incorporação de 

alguns elementos não muito explorados e sobre os quais é preciso devotar-se um pouco 

mais, conduzindo a discussão no sentido de um maior aprimoramento. 
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