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RESUMO 
 

O presente estudo teve por finalidade investigar em que medida as explicações 

sobre o Congresso Nacional, no período de 1994-2005 foram influenciadas pelos 

paradigmas da teoria da escolha racional e do novo institucionalismo (aqui compreendido 

em suas três versões: institucionalismo da escolha racional, institucionalismo histórico e 

institucionalismo sociológico (HALL & TAYLOR 2003[1996]). Considerando que na base 

do institucionalismo da escolha racional estão as teorias positivas sobre a organização do 

legislativo (SHEPSLE & WEINGAST, 1994) e que elas podem ser resumidas nas versões 

distributivista, informacional e partidária, a influência de cada uma dessas versões foi 

tomada como fio condutor dessa investigação. A reconstrução racional da produção 

científica brasileira considerou duas dimensões: (i) a análise crítica da literatura (num total 

de 45 papers) e (ii) uma consulta, em forma de survey, feita aos pesquisadores que 

desenvolveram estudos sobre o Congresso Nacional nesse período. 

Constatou-se a rara presença de modelos puros de escolha racional e a 

predominante influência do novo institucionalismo (com predominância do 

institucionalismo da escolha racional, mas com a presença do institucionalismo histórico). 

Quanto à influência das teorias positivas sobre o legislativo, as conclusões apontam para a 

influência forte da versão partidária, pouco produtiva da versão distributivista e para a 

tímida presença da versão informacional. Os resultados mostram também o avanço teórico 

e metodológico da produção científica, caracterizada tanto pela transição da descrição para 

a explicação, quanto pela cumulatividade do conhecimento científico. Esses avanços são o 

resultado: de um objeto de estudos bem definido, da adesão ao rigor científico e do 

compromisso com questões teoricamente informadas e empiricamente verificáveis. 

Palavras-chave: Teoria da Escolha Racional; Novo Institucionalismo; Instituições políticas; 
Congresso Nacional; Estudos Legislativos. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of this research was to investigate how the rational choice and 

new institutionalism (here comprehended its three versions: rational choice 

institutionalism, historical institutionalism and sociological institutionalism (HALL & 

TAYLOR, 2003[1996]) paradigms influenced the development of explanations on the 

Brazilian Congress from 1994 to 2005. Considering that on rational choice institutionalism 

theory’s bases lie the positive theories of legislative organization (SHEPSLE & 

WEINGAST, 1994), which can be summarized into three versions: distributive, 

informational and partisan, which guided this investigation. The rational reconstruction of 

the Brazilian scientific production considered two dimensions: (i) analysis of literature 

(represented by 45 papers) and (ii) a survey research involving the researchers which 

developed studies about the Brazilian Congress in this period. 

As our research’s result, we verified the presence of a few pure rational choice 

models and the strong influence of the new institutionalism (mainly the rational choice 

institutionalism and with the presence of historical institutionalism as well). About the 

positive theories of congressional institutions influence, our research shows a strong 

partisan version influence, a limited distributive version influence and an almost 

insignificant informational version influence. The results also point the methodological and 

theoretical development of the Brazilian scientific production, characterized by the 

transition from description to explanation, and also by the cumulative scientific 

knowledge. Finally, this development results from: a well defined study object (the 

Congresso Nacional), the adhesion of scientific severity and also the commitment with 

theoretical and empirical verifiable questions.  

Keywords: Rational Choice Theorie; Newinstitutionalism; Political Institutions; Congresso 
Nacional; Legislative Studies
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INTRODUÇÃO 
 

No início dos anos 90, com o processo de redemocratização do país, vimos 

despertar o crescente interesse da ciência política brasileira pelo Congresso Nacional. 

Qualquer observador mais atento pode perceber isto e, para tanto, basta que faça o simples 

exercício de revisar os programas dos dois principais eventos para a área de ciência política 

do País, a ABCP (Associação Brasileira de Ciência Política) e a ANPOCS (Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais). Uma outra prova incontestável desse 

crescimento é o interesse de diversos núcleos de estudos e pesquisa pelo Congresso 

Nacional, a exemplo do CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e até 

mesmo a criação de novos grupos de estudos especializados nos principais centros  

acadêmicos do País, como o  NECON (Núcleo de Estudos sobre o Congresso – IUPERJ) o 

CEL (Centro de Estudos Legislativos – UFMG). Mas nenhuma prova desse crescimento é 

mais incontestável do que o levantamento que realizei nos periódicos científicos e na 

bibliografia. Os números falam por si: no período 1994-2005, foi possível selecionar nada 

menos que 45 (quarenta e cinco) estudos, entre papers, livros e capítulos em livros, e, diga-

se de passagem, esses não são todos.  

Considerando que cientistas não deslocam o seu olhar para um objeto de estudo 

gratuitamente, é factível crer que os estudos legislativos (aqui entendidos como subcampo 

da ciência política) compõem uma área cientificamente promissora e que merecem a nossa 

atenção. 

Por outro lado, parto da assunção de que a ciência começa com teoria. Isso implica 

assumir que pesquisadores quando escolhem um objeto de estudo fazem isso teoricamente 

informados, e não simplesmente por observação da realidade objetiva. Ou seja, pesquisas 
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com um grau razoável de compromisso científico não são barcos que navegam à deriva, e 

portanto, ao rumarem em direção a um determinado fenômeno, na intenção de entendê-lo e 

explicá-lo, cientistas navegam orientados por mapas teóricos. É exatamente no sentido de 

desvendar quais os mapas teóricos que a ciência política brasileira vem utilizando nos 

últimos anos que este estudo foi realizado. Dito de maneira mais clara, que paradigmas e 

que conjunto de teorias vêm orientando a produção de estudos sobre o legislativo no 

Brasil no período 1994-2005.  

 Obviamente, a questão nos remete a um problema maior que é, antes de 

qualquer tentativa nesse sentido, identificar de forma mais ampla que paradigmas têm 

orientado a ciência política contemporânea. Isso é relevante por que, como nos alerta 

Boudon (1995), pela natureza altamente reflexiva das ciências sociais, é mais factível falar 

em uma pluralidade de paradigmas, do que levarmos às últimas conseqüências o termo no 

seu sentido clássico.  

Segundo Kuhn (1962), paradigmas são “as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para 

uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 1962: p.13). Assim, entender o 

termo paradigma tal como nos sugere o autor significa assumir que a atividade científica se 

dá em torno de um conjunto de princípios sobre os quais a comunidade científica concorda, 

que o desenvolvimento do conhecimento se dá em torno de uma ciência normal e que 

surgirão momentos de crise em que estes princípios serão submetidos a dúvidas, 

questionamentos e divergências. Em seguida, o paradigma antigo é superado por novos 

paradigmas, voltando a comunidade científica a produzir ciência normal em torno deste 

novo conjunto de princípios.  

Esta descrição é, na verdade o resumo da compreensão do mecanismo pelo qual 
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Kuhn (1962) procurou explicar o que denominou de estrutura das revoluções científicas. 

Entretanto, é fácil perceber que hoje todas as ciências convivem na verdade com vários 

paradigmas. Por conta disto, acatarei neste trabalho a inversão sugerida por Boudon (1995) 

para o caso da sociologia (que estendo para as ciências sociais). O autor sugere que “(...) de 

fato nesta disciplina observamos, ao contrário, permanentes divergências sobre os 

princípios que a definem, e que somente em raros momentos em que uma escola consegue 

impor, provisoriamente, seu ponto de vista é que domina um paradigma único” 

(BOUDON, 1995). Feita esta inversão, exigência do caráter reflexivo das ciências sociais, 

podemos agora fazer a pergunta sobre o que acontece na disciplina da ciência política.   

Segundo Santos (1998)1 ao definir a ação política como objeto da ciência política, 

podemos apontar dois caminhos por ela trilhados que determinaram sua conformação tal 

como hoje a conhecemos: o modelo hobbesiano, segundo o qual “as bases da sociabilidade 

e de legitimação da ordem política surgem a partir do cálculo racional dos indivíduos em 

busca do seu bem estar” (SANTOS, 1998); e o caminho humeano, que sugere que “para 

qualquer indivíduo, em qualquer momento ou lugar, a ordem social é um fato cuja 

justificação é obra de experiências coletivas particulares de elaboração institucional. 

Opiniões, hábitos e costumes servem como cimento para coesão político-social” 

(SANTOS, 1998). Os dois caminhos apontados por Santos na verdade oferecem a este 

trabalho a sua premissa fundamental, segundo a qual a ciência política contemporânea 

(sobretudo a partir do pós-guerra) tem predominantemente dois paradigmas2 que convivem 

                                                           
1 SANTOS, F. (1998) A política como ciência ou em busca do contingente perdido, in RUA, Maria das 
Graças; CARVALHO, Maria Izabel Valadão (1998). O estudo da política: tópicos selecionados. Brasília: 
Editora Paralelo 15. 
2 Embora comungue da idéia de que o termo paradigma é muito forte para as ciências sociais, sendo mais 
adequado falar em tradição de pesquisa, neste trabalho preferi manter o termo, por uma questão de fidelidade 
ao debate mais clássico da filosofia da ciência. Outra advertência importante é que o conceito de paradigma, 
tal como utilizarei neste trabalho, é diferente da proposição de Kuhn (1962). Aqui utilizarei, por motivos de 
parcimônia, um conceito mais “enxuto” sugerido por Bunge (2002), qual seja: “um corpo B de conhecimento 
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simultaneamente, quais sejam, a teoria da escolha racional e novo institucionalismo.   

Ambos foram determinantes para a produção do que Shepsle e Weingast (1994) 

chamaram de teorias positivas sobre a organização legislativa
3
. Estas teorias ofereceram 

uma vasta interpretação sobre o funcionamento e a organização do Congresso norte-

americano e, por sua vez, tiveram forte influência na ciência política brasileira nos últimos 

anos. Na verdade, investigar como os paradigmas da escolha raciona e do novo 

institucionalismo, em especial as teorias positivas sobre o legislativo norte-americano, 

influenciaram as explicações sobre o Congresso Nacional, é objetivo maior deste estudo. 

No capítulo I consta uma breve discussão sobre os paradigmas da ciência política 

contemporânea. Recorro ao debate clássico da sociologia da ação para recuperar as noções 

do individualismo metodológico e da premissa da racionalidade, fundamentos importantes  

tanto para a teoria da escolha racional como para o novo institucionalismo. 

No capítulo II, trato das teorias positivas sobre o legislativo norte-americano a 

partir da consideração de quatro obras paradigmáticas4. Destas obras retiro as noções-

chave das versões distributivista, informacional e partidária, versões caracterizadas por um 

conjunto de explicações sobre o Congresso norte-americano. 

No capítulo III, inicio uma revisão crítica da literatura sobre o Congresso Nacional. 

A partir da análise dos modelos explicativos encontrados, foi possível construir uma 

                                                                                                                                                                                
básico juntamente com um conjunto H de específicas hipóteses substantivas, uma problemática P, uma meta 
A e uma metódica M : P = <B, H, P, A, M>” (Bunge, 2002: p. 274). 
3 Assumo aqui por teorias positivas sobre a organização legislativa: “o conjunto de teorias sobre o 
funcionamento do Congresso norte-americano, elaboradas tanto com base em intuições comportamentalistas 
como em explicações neoinstitucionalistas, mas que têm em comum bases estabelecidas em postulados 
empiricamente motivados, devidamente acompanhados de suas respectivas corroborações e refutações”. C.f. 
SHEPSLE, Keneth; WEINGAST, Barry  (1994). Positive theories of congressional institutions. Legislative 

Studies Quarterly, XIX, May. pp. 149-179. 
4 Para a versão distributivista,  The giant jigsaw puzzle: democratic committee assignments in the modern 

house (SHEPSLE, 1978); para a informacional, Information and legislative organization (KREHBIEL, 
1992); por fim, a versão partidária, duas obras de referência, Legislative leviathan: party government in the 

house (COX; McCUBBINS, 1993) e The logic of delegation: congressional parties and the appropriations 

process (KIEWIET & McCUBBINS, 1991).  



19 

taxonomia dos estudos legislativos no Brasil. Assim, tomando como critério a escolha das 

variáveis explicativas pelos pesquisadores, encontrei três tipos de modelos que chamei de: 

modelos de arena executivo-legislativo, fortemente influenciados pela versão partidária, e 

cuja característica principal é o foco nas variáveis do processo decisório; modelos de arena 

eleitoral, que recebem relativa influência distributivista; e modelos de dupla arena, 

influenciado por ambas, mas com peso maior da versão partidária e com foco 

predominante, mas não único, nas variáveis do processo decisório. Os modelos de dupla 

arena também podem ser entendidos como resultado da evolução apresentada pelos 

estudos legislativos no Brasil. Ainda nesse capítulo, foi possível fazer análises 

relativamente amplas sobre três outros aspectos dos estudos legislativos no Brasil: o 

tratamento que os estudos deram ao problema estrutura-agência, as escolhas metodológicas 

feitas pelos pesquisadores e o alicerce empírico sobre o qual estes pesquisadores 

construíram suas teorias. 

No capítulo IV analiso o universo de problematizações incorporadas pelos estudos 

legislativos no Brasil e, a partir da análise da temática tratada pelos pesquisadores, 

identifico como as explicações sobre o Congresso Nacional foram informadas pelos 

pressupostos da racionalidade, do novo institucionalismo, pela premissa da reeleição e 

pelas teorias positivas sobre o legislativo norte-americano. 

No capítulo V constam os resultados de uma consulta, em forma de survey, feita 

aos estudiosos do Congresso Nacional. Com esta consulta foi possível comparar os 

resultados que obtive com a análise da literatura com as respostas dos pesquisadores. Foi 

possível também fazer algumas inferências sobre qual será a agenda de pesquisa daqui por 

diante e quais os desafios desta nova agenda de pesquisa. No espaço dedicado às 

conclusões estão os resultados resumidos, acrescidos de alguns comentários.  
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CAPÍTULO 1 

1. Os paradigmas da ciência política contemporânea 

Partindo da premissa de que a ciência política contemporânea está essencialmente 

ancorada em dois paradigmas maiores, a teoria da escolha racional e o novo 

institucionalismo, penso ser relevante, antes de entrar propriamente no debate sobre a 

influência desses paradigmas na ciência política brasileira, fazer uma breve revisão teórica 

dos seus conceitos fundamentais. Neste capítulo, farei isto acreditando que esses 

fundamentos são importantes para que a minha análise repouse sobre conceitos 

relativamente bem definidos. 

1.1. A teoria da escolha racional 

A teoria da escolha racional está construída essencialmente sobre dois pilares que a 

sustentam: o individualismo metodológico e o pressuposto da racionalidade. Portanto, 

penso que para entendermos melhor essas fundações devemos visitar, ainda que muito 

superficialmente, suas origens. 

1.1.1. Da sociologia da ação à teoria da escolha racional. 

Julgo ser recomendável que, ao se falar em teoria da escolha racional, se faça antes 

uma alusão, ainda que sucinta, do debate entre os paradigmas da sociologia 

contemporânea. Essa revisão é necessária porque o debate contemporâneo está 

decisivamente marcado, entre outros problemas, pelo peso que cada paradigma atribui à 

estrutura e à agência nas explicações dos fenômenos sociais e pelos pressupostos do 

comportamento humano que cada um assume.  

A teoria da escolha racional, como uma corrente particular do individualismo 
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metodológico5, assume uma posição razoavelmente clara com relação a esses problemas. 

Em regra suas explicações incorporam a agência como elemento explicativo no processo 

de investigação na ciência social e seus teóricos assumem como premissa o 

comportamento racional desses agentes, como o próprio nome da teoria já sugere. Isto 

significa que se quisermos saber mais cuidadosamente sobre a teoria da escolha racional, 

evitando uma colocação muito superficial do assunto, é prudente fazer um rápido 

retrospecto com relação aos elementos fundamentais do paradigma da sociologia da ação
6.  

As suas origens intelectuais se encontram na Alemanha e os seus  manifestos 

fundadores são os grandes textos epistemológicos de Weber, Economia e Sociedade 

(1922a); Ensaio Sobre a Teoria da Ciência (1922b) e de Simmel, Os Problemas da 

Filosofia da História (1892). Esses trabalhos, em especial os trabalhos de Weber, são uma 

oposição ao paradigma positivista da sociologia francesa, defendido principalmente por 

Durkheim (1895), em seu clássico denominado As Regras do Método Sociológico, 

claramente influenciado pelo positivismo de Comte (BOUDON, 1995). 

Ainda segundo Boudon (1995), a sociologia da ação representa uma importante 

tradição sociológica contemporânea que, ao lado destes outros, como o estrutural-

fucionalismo, a sociologia marxista e a sociologia durkheimiana, formam o conjunto dos 

principais paradigmas sociológicos dotados de uma certa continuidade no tempo. Mas o 

que nos interessa aqui é, mais que rever sua origens, recuperar os dois pressupostos mais 

                                                           
5 Boudon esclarece que “esta expressão – individualismo metodológico – foi criada pelo sociólogo J. 
Schumpeter (1954) e divulgada pelo economista F. Von Hayek (1952) e pelo filósofo da Ciência K. Popper. 
Porém, já a encontramos , textualmente, numa carta de Max Weber a seu amigo R. Liefmann” (BOUDON, 
1995: p. 33). Esta posição pressupõe que entender a sociedade é penetrar no significado da ação, e 
compreender a ordem social é compreender os resultados da interação entre indivíduos. 
Contemporaneamente Jon Elster é um dos defensores mais argutos desta posição. Cf. ELSTER, J. (1994) 
Peças e Engrenagens das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Relumé Dumara. 
6 Boudon chama a atenção para a possibilidade de encontrarmos termos correlatos como “sociologia 
interacionista” ou “sociologia acionista”, que na verdade significam a mesma coisa. Entretanto, afirma ele, “é 
importante que não se confunda o termo com o paradigma do interacionismo simbólico, da escola de 
Chicago, que é outro paradigma totalmente diferente e adverso ao que estamos falando” (BOUDON, 1995). 
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significativos oferecidos por ela à luz do que significam para a análise social hoje. Esses 

pressupostos são, precisamente, o individualismo metodológico e o postulado da 

racionalidade. Segundo Boudon,  

“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 atitudes, 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).  

 
Com relação ao individualismo metodológico7, aceitá-lo implica assumir um 

compromisso com a idéia de que “para explicar um fenômeno social é necessário descobrir 

suas causas individuais, ou seja, compreender as razões que levam os atores individuais a 

fazerem o que fazem” (BOUDON, 1995: p. 33). Em outras palavras, o postulado central do 

individualismo metodológico é que os indivíduos (e não as estruturas) são os constituintes 

fundamentais da ordem social8.  

No que diz respeito ao pressuposto da racionalidade, aceitá-lo significa se 

comprometer a responder duas questões centrais: se é possível realmente compreender o 

sentido da ação e se é razoável imputar racionalidade aos indivíduos. A sociologia da 

ação, como já vimos, pressupõe que um fenômeno social seja entendido como o efeito das 

ações, de convicções e de comportamentos individuais, mas para que a explicação 

científica fique completa, uma outra tarefa se impõe ao analista social, a de compreender 

também o sentido da ação. Isto implica que “a explicação de um fenômeno social supõe 

                                                           
7 Boudon alerta para que evitemos confundir o sentido moral do termo individualismo com o sentido 
metodológico do termo individualismo. No primeiro caso trata-se da formulação que sugere que numa 
sociedade individualista partimos da idéia de que os indivíduos são a fonte suprema dos valores morais. Uma 
sociedade é individualista, no sentido sociológico, sempre que o indivíduo é nela considerado um valor 
dominante. Já no sentido metodológico, o individualismo tem um sentido totalmente diferente. 
8 Isto nos leva ao problema estrutura-agência, qual seja, o de estabelecer um equilíbrio entre determinantes 
estruturais e a incorporação da agência nas explicações sociais. De fato este é um problema central (e clássico 
na teoria social) do qual parece estarmos longe da solução, portanto, me permito negligenciá-la por enquanto, 
mas voltarei a ele quando da oportunidade de analisar o novo institucionalismo como alternativa a este 
problema.  
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que sejam determinados os comportamentos individuais de que ele é o efeito e que esses 

comportamentos sejam compreendidos” (BOUDON, 1995: p. 36). Esta não é uma tarefa 

nada fácil, pois a objeção positivista a ela faz todo o sentido, ou seja, a subjetividade 

implícita na ação humana é um empecilho e tanto à missão de chegarmos, com um grau 

razoável de objetividade, ao seu cerne e, conseqüentemente, nos habilitarmos a entendê-la 

e a explicá-la. Não foi por nada que tantos esforços tenham sido envidados por teóricos 

como Weber no sentido de esclarecer os fundamentos determinantes daquilo que chamou 

de ação social
9
. 

Quanto ao segundo problema, o da imputação de racionalidade ao indivíduo, o 

debate é ainda mais complexo. A questão central do problema é: uma vez assumida a 

possibilidade de compreender o sentido da ação é preciso realmente analisar se é mesmo 

a racionalidade que predominantemente rege o curso da ação individual. É claro que 

ninguém de bom senso pode negar que o comportamento humano é regido não apenas pela 

razão, e sim por uma miríade de determinantes, inclusive por paixões e por emoções. 

Entretanto, assumir o postulado da racionalidade não é negar esta afirmação, ou seja, “não 

se trata de assumir a racionalidade como motor da ação, em prejuízo das paixões e das 

emoções” (BOUDON, 1995: p. 43). Ou seja, no que diz respeito ao interesse do sociólogo, 

a opção pela racionalidade pode de fato ser feita, e isso quer dizer que o sociólogo, pela 

natureza das suas preocupações, pode (e deve) se deparar preferencialmente com 

                                                                                                                                                                                
 
9 Para Weber a ação social, como em geral a ação humana, pode ser: a) racional em ordem a fins, b) racional 
quanto a valores, c) afetiva (e emocional) e d) tradicional. (WEBER, 2002: p.45). Todo um debate sobre 
diferentes tipos de racionalidade se constitui a partir da necessidade de atribuir significado à ação humana. 
Embora não caiba aqui neste texto, é um debate que tem sido relevante para a ciência política 
contemporânea. 
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comportamentos que podem ser explicados por razões válidas
10

, e esta possibilidade abre o 

caminho para a tarefa de entendermos objetivamente os cursos da ação. Dito em poucas 

palavras, o postulado da racionalidade não é uma afirmação ontológica, e sim um princípio 

metodológico (BOUDON, 1995: p. 41). 

Portanto, o postulado da racionalidade parece oferecer um caminho válido para a 

concretização da tarefa de compreender o significado da ação, tarefa maior exigida para 

quem porventura se filie ao paradigma da sociologia da ação. Na ciência política, como 

veremos, este caminho é amplamente utilizado. 

1.1.2. A teoria da escolha racional 

É possível afirmar que a teoria da escolha racional surge com a doutrina econômica 

neoclássica do final do Século XIX, firmemente influenciada pela formulação Hobbesiana 

do estado de natureza, segundo a qual homens interessados em satisfazer suas necessidades 

calculam racionalmente seus atos em direção aos seus objetivos. Mas na verdade, é no 

período do pós-guerra que ela ganha força diante das necessidades de se superar as 

exigências por novas explicações que viessem a dar conta da complexidade dos fenômenos 

sociais daquela nova realidade mundial e das novas relações internacionais.  

Assim, embora seja possível falar na sua origem na doutrina econômica neoclássica 

e na filosofia política de Hobbes, no século XVII, o que aqui tomo como referencia para 

chamar de teoria da escolha racional são as teorias que entendem o comportamento 

individual como racional no sentido instrumental do termo, em outras palavras, a opção 

feita pelo homoeconomicus na tentativa de penetrar nos microfundamentos da ação para 

explicar fenômenos sociais.  

                                                           
10 Esta noção de razões válidas sugerida aqui é altamente relevante pois ela oferece a linha “pontilhada” que 
separa o comportamento racional das outras formas de comportamento. Para uma discussão bastante ampla 
sobre a racionalidade, ver BOUDON, R (1985) Tratado de Sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 
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Em suma, neste trabalho podemos dizer que a teoria da escolha racional deve ser 

entendida como a ampliação dos pressupostos da abordagem econômica para explicação de 

fenômenos sociais.  

Existe um relativo consenso quanto à consolidação do paradigma da escolha 

racional na ciência social e na ciência política. Julgo possível ilustrar essa consolidação a 

partir de quatro obras produzidas entre meados das décadas de 50 e 60: The Calculus of 

Consent (BUCHANAN & TULLOCK, 1962); An Economic Theory of Democracy 

(DOWNS, 1957); Social Choice and Individual Values (ARROW, 1963); e The Logic of 

Collective Action: public goods and the theory of groups (OLSON, 1965)11. Nessas obras 

claramente se estabelecem as bases teóricas e metodológicas para o uso do individualismo 

metodológico e dos pressupostos da racionalidade como princípios básicos ou essenciais 

da ação humana. Tratam-se de trabalhos de profundo impacto para a caracterização de uma 

nova configuração da ciência política contemporânea, e, em especial, na ciência política 

norte-americana.  

Uma característica importante dessas obras que merece ser registrada aqui é que a 

opção pelo homoeconomicus, como já disse, em detrimento do homosociologicus, pode ser 

entendida como uma tentativa de conferir rigor e validade cientifica ao estudo da política. 

Uma questão bem caracterizada por Reis (2000), que assume sua   

“(...) grande simpatia à abordagem econômica do problema da teoria política, 
apesar do sabor de imperialismo que parte dos economistas, já que me [lhe] parece 
que a referência à escassez – e portanto da racionalidade – provê efetivamente uma 
chave unificadora para a ciência social em geral” (REIS, 2000: p.100). 

 
Esta chave unificadora à qual Reis se refere parte do princípio de que a “economia 

como disciplina” poder vir a ser entendida como a teoria do comportamento racional por 

                                                           
11 Muitos outros autores poderiam aqui ser citados, como William Riker, Peter Ordeshook, Brian Barry, J. C. 
Harsanyi, M. Hollis, R. Hardin, A. Sen e outros.  Citei apenas estes quatro trabalhos por que eles aparecem 
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excelência, o que a tornaria válida para qualquer área de conhecimento cujo problema 

envolva escassez, tal como o caso da política, que o próprio Reis (2000) trabalha com 

grande originalidade e propriedade.  

Em resumo, 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) 

procurarão escolher as alternativas de ação mais compatíveis com o que preferem12.  

Quanto à segunda característica (o individualismo metodológico), vemos que para a 

teoria da escolha racional a ordem social representa 

“(...) o resultado das diferentes formas de interação entre os homens, conforme os 
diversos modos que inventam para fazer valer suas preferências e obter o que 
desejam. Assim, ao estudar a ordem social, o teórico da escolha racional estaria 
estudando os princípios do comportamento individual [ou da agência] no contexto 
da vida coletiva” (RUA, 1998). 

 
O indivíduo, portanto, é a unidade elementar da vida social, assim, estudar as 

instituições sociais e a mudança social é mostrar como elas surgem como resultado da ação 

e da interação entre esses indivíduos.  

Quanto aos seus desdobramentos e principais derivações, a expansão da teoria da 

escolha racional pode ser notada fortemente em vários campos disciplinares, como na 

sociologia, na economia e na ciência política dos últimos 20 anos. É importante registrar 

que essa expansão ficou marcada por duas correntes de pensamento que podem ser 

identificadas como locus privilegiado da racionalidade instrumental: a public choice e os 

                                                                                                                                                                                
nas mais diversas resenhas como trabalhos seminais. Por outro lado, não adianta citar todos os autores se não 
vamos trabalhar com todos eles, citei apenas aqueles aos quais farei alguma menção direta ao longo do texto. 
12 Esta idéia de preferências bem definidas é amplamente utilizada pelos teóricos da escolha racional e 
representa condição para a coerência lógica de muitos modelos. A racionalidade na ação social deve 
obedecer: 1) à premissa da conectividade (o indivíduo deve ser capaz de conhecer e ordenar todas as 
alternativas); 2) dessa conectividade deve-se poder inferir a “função de utilidade” (que consiste em atribuir 
valores a essas preferências) e 3) deve ser cumprido o princípio da transitividade (isto é, o ator deve ser capaz 
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trabalhos comumente identificados como a literatura da escolha social
13

. Mais importante, 

entretanto, do que recuperar as bases dessas correntes de pensamento, é focar a análise 

especificamente em alguns dos seus trabalhos fundadores, que foram altamente 

importantes para a Ciência Política.  

1.1.3. A teoria da escolha racional na ciência política 

Segundo Almond (1996), se observarmos a curva do desenvolvimento científico no 

estudo da política, poderemos identificar o acontecimento de três grandes mudanças de 

paradigma, ao longo do século XX14. O primeiro no intervalo entre guerras (1920/1940) 

com a introdução e organização de programas de pesquisa empírica, enfatizando 

interpretações psicológicas e sociológicas sobre a política, e marcado pela valorização da 

quantificação. O segundo, e mais amplo, se deu nas décadas posteriores à II Guerra, e se 

caracterizou pela expansão para muitos outros países do mundo a ciência política 

comportamentalista (behavioral political science) que gerou muitos outros sub-campos e 

também a profissionalização da área.  

O terceiro período é marcado pela entrada na disciplina de métodos dedutivos e 

matemáticos e, sobretudo, por modelos econômicos baseados na escolha 

racional/individualismo metodológico. É deste último período, portanto, que estou falando 

aqui, conhecido por marcar a ciência política em boa parte do mundo com estas 

                                                                                                                                                                                
de escolher entre as opções disponíveis, ou seja, se prefere X a Y; e Y a Z, deve preferir X a Z).  
13 Esta alusão às duas correntes de pensamento no interior da teoria da escolha racional foi sugerida por 
Outhwaite e Bottomore (1996: p. 253). Para os autores, os mais significativos teóricos da public choice são: 
Duncan Black (1958) The Theory of Committes and Elections; James Buchanan (1975) The Limits of the 

Liberty: between Anarchy and Leviathan; Anthony Downs (1957) An Economic Theory of Democracy; e 

Gordon Tullock (1965) The politics of Bureaucracy. Já no campo da escolha social estão: John Rawls (1971) 
A theory of justice e Robert Nozick.(1974) Anarchy, State and Utopia. Para uma outra sugestão de 
nomenclatura ver Reis in Downs (1999), que denomina os teóricos da public choice como os teóricos da 
“escolha pública positiva” (interessados nas ações individuais e suas conseqüência coletivas) e os teóricos da 
escolha social como os teóricos da “escolha pública normativa” interessados na articulação entre preferências 
individuais e decisões coletivas (DOWNS, 1999: p.11). 
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características.  

Em particular, os dois trabalhos que melhor caracterizam este período15, na minha 

opinião, e que mais nos servirão no âmbito desta dissertação são: Downs (1957) e Olson 

(1966).    

1.1.3.1. Downs e a Teoria Econômica da Democracia 

Uma Teoria Econômica da Democracia (DOWNS, 1957), é um modelo econômico 

para a democracia que resume a explicação a 25 proposições empiricamente testáveis, que 

são deduções das suas duas hipóteses principais: (i) a da motivação partidária, ou seja, os 

partidos políticos numa democracia planejam suas políticas de modo a maximizar votos e 

(ii) a da racionalidade do cidadão, ou seja, o cidadão tenta racionalmente maximizar sua 

utilidade, inclusive aquela parcela que deriva da atividade governamental.  

Como se vê, é um típico modelo econômico16, caracterizado pela premissa da 

racionalidade instrumental, pela parcimônia (poucas variáveis explicativas) e pelo grande 

poder de generalização que sugere.  

Figura 1. Pressuposto da racionalidade em Downs: da economia para a política. 

Economia  Política 

Ganhos materiais  Poder político, status ou 
prestígio social. 

                                                                                                        Fonte: Downs, 1999. 
 

O trabalho foi um marco da transposição do pressuposto da racionalidade material, 

                                                                                                                                                                                
14 Ver ALMOND, G. (1996) Political science: the history of the discipline. In: GOODIN, Robert; 
KLINGERMANN, Hans-Dieter. A New Handboock of political science. Oxford University Press.  
15 Já fiz referência aos quatro trabalhos fundadores: BUCHANAN; TULLOCK (1962); DOWNS (1957); 
ARROW (1963) e OLSON (1965). Uma verdadeira abordagem sobre a teoria da escolha racional na ciência 
política não poderia prescindir de uma boa análise destes autores. Entretanto não é este o meu objetivo aqui. 
Penso que, de forma resumida mas sem grandes prejuízos, posso fazer isto a partir das duas obras escolhidas. 
16 Segundo Varian (2002), um modelo econômico é uma redução, assim, “devemos entender um modelo 
como uma representação simplificada da realidade. A ênfase aqui está na palavra simplificada. Imagine como 
seria inútil um mapa de escala 1:1. O mesmo é válido para um modelo econômico que tente descrever todos 
os aspectos da realidade. A importância do modelo provém da eliminação dos detalhes irrelevantes, o que 
permite ao economista concentrar-se nas características essenciais da realidade econômica que procura 
compreender” (VARIAN, 2002). 
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típica da economia, para a política, fundando um novo paradigma. A opção pela 

racionalidade feita pelo autor fundamenta-se na sua adesão à idéia de que a previsão do 

comportamento por parte do economista só pode ser realizada se o comportamento for 

racional, pois comportamentos aleatórios não apresentam qualquer regularidade. Em outras 

palavras, isso significa que este é um modelo de racionalidade econômica e política, não de 

psicologia ou de cultura política. Por este motivo, alerta Downs, que considerações 

psicológicas e culturais, embora sejam relevantes e tenham um lugar legítimo e 

significativo tanto na economia como na ciência política, no seu modelo ele se desviará 

delas. (Figura 2) 

Figura 2. Entre duas abordagens para ao estudo da política. 

 

Sociologia convencional 

  

Abordagem econômica 
Explicações fundamentadas 

 nos valores e na cultura política 

 
 

Cálculo racional realizado por partidos e 
eleitores (analogia com o mercado) 

 

 
 
 

Variáveis Explicativas 
 

                                                                                                        Fonte: Downs, 1999. 

Na verdade, tudo o que foi dito sobre o modelo pode ser resumido na principal 

característica da abordagem econômica, que é traço distintivo das outras abordagens: a 

opção pela variável explicativa fundamentada no cálculo racional dos atores políticos, em 

contraposição à opção pelas variáveis explicativas fundamentadas em valores da cultura 

política. 

Mas há um aspecto relevante, mais precisamente um problema, com o modelo de 

Downs no que diz respeito à transição da racionalidade individual para um plano mais 

agregado. Esse problema consiste em partir do princípio que as ações racionais dos atores 

individuais ou de pequenas coletividades podem gerar irracionalidade no plano coletivo 
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mais agregado, o que Downs não considera, pelo menos não explicitamente17. 

Este é, na verdade, o elo para que passemos a discutir a segunda referência que 

deve ser citada, entre as muitas formulações desta tradição, que é A Lógica da ação 

coletiva, de Olson (1965).  

1.1.3.2. A lógica da ação coletiva 

Nessa obra, de grande impacto sobre todas as áreas da ciência social, e, em 

particular na ciência política, Olson (1965) fez com a teoria dos grupos sociais (sociologia 

das organizações) o que Downs fez com a teoria da democracia18. Ele foi responsável pela 

transposição dos pressupostos sociológicos para os pressupostos econômicos, ou, como já 

dissemos, migrou do homosociologicus para o homoeconomicus.  

Partindo de pressupostos de racionalidade, Olson trabalhou com a crítica à idéia de 

que as organizações tratam de promover os interesses comuns de seus membros. A 

essência de seu trabalho está na analogia que ele sugere entre a combinação de interesses 

individuais e comuns num grupo e o mercado competitivo prefeito.  Tendo como premissa 

a racionalidade do indivíduo, sua afirmação é que “membros de um grupo agem por 

interesse pessoal, individual” (OLSON, 1999: p. 13).  

A questão aqui é que, a partir desta proposição, o autor denuncia a falha na 

seqüência lógica da premissa amplamente aceita pelos estudiosos das organizações, 

                                                           
17 Este problema, que está presente tanto no paradoxo da impossibilidade de Arrow quanto na teoria dos 
jogos (como, por exemplo, no dilema dos prisioneiros), é central para a ciência política nos nossos dias. Isto 
implica perguntar, de forma distinta, como explicar a ordem social que emerge de indivíduos em interação. 
Ou, no mesmo sentido, como indivíduos motivados por seus próprios interesses e agindo racionalmente em 
direção a eles podem, em interação, produzir o pior para si mesmos.  
18 Olson rompe com a tradição da sociologia das organizações que orientava, até então, os estudos sobre os 
grupos de pressão nos Estados Unidos. Ele classifica a teoria tradicional dos grupos sociais em duas 
variantes: variante informal (que defende que os grupos são fenômenos onipresentes em função da propensão 
da espécie a formar associações ou se unir a elas) e a variante formal (que também enfatiza a universalidade 
dos grupos, mas não toma como ponto de partida nenhum instinto para explicar este fenômeno do 
agrupamento. Esta variante explica a ação grupal a partir da evolução das sociedades industriais modernas, 
em substituição aos grupos primitivos como a família ou os grupos de parentesco em geral). Para Olson, em 
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segundo a qual agindo em interesse próprio os homens inexoravelmente promoveriam seus 

interesses coletivos. Segundo ele, “não é fato que só porque todos os indivíduos de um 

determinado grupo ganhariam se atingissem seu objetivo grupal eles agirão para atingir 

este objetivo, mesmo que todos eles sejam pessoas racionais e centradas nos seus próprios 

interesses” (OLSON, 1999: p. 14). 

Figura 3. Paradoxo da ação coletiva de Olson. 

 
micro 

Transição  
macro 

Ações racionais dos atores individuais ou de 
pequenas coletividades 

 
podem gerar 

Irracionalidade no plano  
“coletivo” ou  “agregado” 

 

A relação racionalidade individual x racionalidade coletiva é crucial. 

 

                                                                                                     Fonte: Olson, 1965. 
 

Este problema ficou conhecido como o problema do free rider, e esta descoberta 

feita por Olson possibilitou denunciar a fragilidade da afirmação de que indivíduos sempre 

agirão para promover seus interesses comuns ou grupais. Segundo ele, esta proposição é, 

em verdade, incoerente com a própria premissa da racionalidade. Com isso Olson levanta 

um sério problema da teoria da escolha racional, a dos efeitos não intencionais (ou efeitos 

perversos, segundo Boudon). 

Figura 4. Os efeitos não intencionais em Olson. 
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“os indivíduos racionais e centrados nos próprios interesses não agirão  

para promover interesses comuns ou grupais” (OLSON, 1999 [1965]: p.14). 
 

                                                                                               Fonte: Olson, 1965 [1999]. 
 

                                                                                                                                                                                
contraposição às duas correntes, os incentivos e coerções são responsáveis pela ação coletiva, principalmente 
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Como se vê, para além da fidelidade às premissas da racionalidade, Olson traz ao 

debate uma outra questão em particular: o fato de que as ações individualmente racionais 

não geram necessariamente os resultados esperados. Em outras palavras, a transição 

micro-macro, aqui entendida como a agregação de preferências individuais para a 

formação da ordem social, problema central do paradigma da escolha racional, é refletida e 

os resultados denunciam a sua complexidade.  

Olson seria mesmo, desde o início, uma voz dissonante no campo da public choice, 

pois ele não aceita que o resultado social seja o equilíbrio ou o simples resultado dos 

comportamentos individuais egoístas. Na verdade, com esta posição, o autor pode ser 

considerado como uma espécie de precursor do novo institucionalismo. 

1.1.3.3. Impossibilidade e caos 

Os outros dois trabalhos19 da ciência política que escolhi por serem significativos e 

que tratam especificamente deste problema são o de Arrow (1963) e o de McKelvey 

(1976), que apontam para os problemas dos ciclos (que geram instabilidade) e da 

indeterminação social (das decisões intransitivas). 

O primeiro deles é o teorema da impossibilidade de Arrow, que provou a 

impossibilidade de um sistema de decisão coletiva pela regra da maioria (entre pelo menos 

três alternativas e com três atores com preferências distintas entre eles) que deixe de violar 

pelo menos uma das seguintes condições: racionalidade coletiva, domínio irrestrito, 

eficiência de Pareto, independência frente a alternativas irrelevantes e não-ditadura.  Isto 

implica dizer que não existe arranjo institucional capaz de garantir que uma decisão 

                                                                                                                                                                                
se falamos de grandes grupos. (OLSON, 1999: p. 30). 
19 Não darei o mesmo tratamento que dei aos dois primeiros trabalhos por considerar que isto implicaria uma 
descrição muito extensa das obras. Optei neste caso por trazer ao texto apenas os principais problemas e 
proposições que eles levantam, no sentido de contextualizar os impactos destas idéias na ciência política. 
Faço esta opção para não ser repetitivo, pois muito já se fez nesse sentido, o que torna mais um esforço de 
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democrática (entenda-se, sob a regra da maioria) seja única e estável. Em suma, o resultado 

pode ser qualquer um, e os equilíbrios sempre podem ser alterados.  

Dito de outra forma, a impossibilidade de uma decisão transitiva mostra que mesmo 

que as preferências individuais sejam conhecidas, é impossível saber qual a preferência da 

coletividade sem violar os as condições supracitadas. Na verdade, Arrow coloca as 

condições para uma descoberta feita no século XIX, por Condorcet e que nos acompanha 

desde lá20. 

O segundo trabalho é o teorema do caos de McKelvey21, também altamente 

relevante neste contexto. Ele nos mostra que quando preferências individuais são do tipo 

que produzem um potencial para ciclos (do mesmo tipo que descrevi acima, em Arrow), 

com votantes sinceros sob a regra da maioria, o indivíduo que controla a agenda (o 

agenda-setter) pode levar o grupo a qualquer resultado dentro do espaço de escolhas sobre 

alternativas de ação que ele escolher.  

Assim, o poder do agenda-setter pode ser realmente substancial. Se o poder de 

agenda for conferido a um indivíduo ou a um comitê (no caso do legislativo), então é 

preciso ter cuidado porque com o poder de agenda pode-se assegurar uma distribuição 

desproporcional dos ganhos advindos da ação coletiva. Por outro lado, a existência de 

voting cycle introduz baixo grau de previsibilidade dos resultados, o que pode prover 

                                                                                                                                                                                
uma descrição dos modelos um desperdício de tempo. Para um survey deste tipo ver MUELLER, Dennis C. 
(1995). Public Choice II.  New York : Cambridge University Press.  
20 A idéia pode ser melhor entendida tal como colocada por Mueller (1995): “(...) a possibilidade da regra da 
maioria levar a ciclos é uma questão que atravessou os últimos 200 anos, desde o Marquês de Condorcet 
(1875), e C. L. Dodgson (1876). (...) Na moderna literatura da public choice o debate começa com Duncan 
Black (1948b) e Kenneth Arrow (1951, rev. ed. 1963). Considerando três votantes com preferências sobre 
três questões. X pode derrotar Y, Y pode derrotar Z e Z pode derrotar X. Um par de votantes esclarecidos 
pode levar a um ciclo interminável. Assim, a regra da maioria não pode garantir que irá selecionar um 
vencedor de forma não arbitrária” (MUELLER, 1995: p. 64).  
21 Para referência ver SHEPSLE, Kenneth e BONCHECK, Mark S. (1997). Analyzing Politics: Rationality, 

Behavior and Institutions. New York : W.W. Norton & Company. pp. 39-136. O original está em  
McKELVEY, Richard D. (1976).  Intransitivities in multidimensional voting models and some implications 
for agenda control.  Journal of Economic theory.12, pp. 472-482. 
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incentivos para a manipulação do processo em favor do agenda-setter.  

A conclusão de McKelvey é de que não pode haver qualquer relação entre as 

preferências individuais e o resultado final, pois um definidor inteligente de agenda será 

capaz de obter qualquer resultado que ele deseje, independente da conformação inicial das 

preferências. 

 Entretanto, os estudos posteriores mostraram que a indeterminação não é a regra. 

Conforme comentarei adiante, o que a ciência política contemporânea observou 

sistematicamente nos estudos sobre o Congresso norte-americano22 foi que ele produzia 

equilíbrios estáveis, ou seja, muito de estabilidade havia nos resultados das decisões entre 

comitês e entre legislaturas. Na verdade os ciclos e a indeterminação não se confirmavam 

empiricamente. Esta constatação, transformada na pergunta por que tanta estabilidade? 

acaba oferecendo um promissor programa de pesquisa para os neoinstitucionalistas, que 

será discutido na próxima seção23.  

1.2. O novo institucionalismo 

Nesta seção discutirei, em primeiro lugar, as origens e alguns fundamentos do novo 

                                                           
22 Aqui me refiro aos resultados de Gordon e Tullock (1981), que levantaram a questão da seguinte forma: “If 

cycling are as pervasive as the public choice literature implies, then why the committee outcomes in 

Congress and in state legislatures seem to be so stable, both in the sense that the committees do reach 

decisions and that the outcomes do not gyrate from one meeting of the committee to the next, and from one 

session of the legislatureto the next”. Para a referência completa ver MUELLER, Dennis C. (1995) Majority 
Rule: positive properties. In__________.  Public Choice II. New York : Cambridge University Press. pp 58-
95. 
23 É importante lembrar que esta é uma redução exagerada dos resultados de 25 anos de pesquisa empírica 
nos Estados Unidos. Muitos outros aspectos precisariam ser discutidos para uma compreensão favorável do 
Paradigma. Como não é possível fazer isto num trabalho como este, sugiro que seja aprofundado o Teorema 
de Arrow especificamente no âmbito da regra da maioria, pois aqui falamos nele em qualquer método de 
agregação de preferências que vise explicar as preferências do grupo. Contudo, na ciência política, 
especialmente no que diz respeito à teoria da democracia, interessa analisá-lo sob a regra da maioria. Por isso 
penso que uma descrição mais acurada deverá incorporar ainda referências importantes como o Teorema de 
May, o Teorema Sem Nome e o Teorema de Sen, todos eles envolvidos neste debate referente às implicações 
do teorema de Arrow em relação à regra da maioria. Para estas referências ver o capítulo 3 de Shepsle, 
Kenneth and Mark S. Bonchek.  Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Institutions. New York. 
W.W.Norton & Company, 1997. Pp.39-136.  Outras descobertas importantes também como o fundador 
Teorema do Eleitor Mediano e a sua análise por Plott, em multidimensional issues  podem ser encontradas 
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institucionalismo em ciência política, com base em duas reflexões que considero 

complementares: o novo institucionalismo como reação à ciência política 

comportamentalista (behavioral political science) (IMMERGUT, 1998) e como mediação 

do problema estrutura-agência (THÉRET, 2003). Em seguida, ancorado em Hall e Taylor 

(2003 [1996]) analisarei a divisão do novo institucionalismo na ciência política em suas 

três versões: o institucionalismo24 da escolha racional, institucionalismo histórico e 

institucionalismo sociológico25. 

1.2.1. Institucionalismo ou institucionalismos? 

Diferentes interpretações institucionalistas “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). Esta afirmação que caracteriza o traço de identidade entre essas 

propostas coloca limites muito definidos na relação pouco estreita entre os diferentes 

grupos de teóricos que atendem pelo signo de novos institucionalistas.  

Isto significa dizer que eles pouco se relacionam em termos ontológicos e 

metodológicos e, por este motivo, é preferível falar não em uma, mas em três versões para 

o neoinstitucionalismo: o institucionalismo histórico, o institucionalismo da escolha 

                                                                                                                                                                                
em MUELLER, Dennis (1995) Majority Rule: positive properties. in Public Choice II. New York. 
Cambridge University Press, pp.58-95. 
24 Usarei indistintamente os termos neo-institucionalismo e institucionalismo daqui por diante. Fico 
inteiramente à vontade para fazer isto, porque, segundo Immergut (1998), “Proclamations of de ´new´ 

institutionalism, while widespread, have meet with skepticism in the scientific community. Critics wonder 

what about the new intitutionalism is really so new”. (IMMERGUT, 1998: p.5). Entretanto, peço que não 
entendam que assim desconsidero o compromisso com a explicação como característica significativa do novo 
institucionalismo, aliás, como seu traço distintivo. 
25 Uma outra opção seria ter escolhido analisar algumas obras propriamente ditas de cada versão do novo 
institucionalismo, mas penso que é mais produtivo aqui colocar as suas fundações e o seu núcleo teórico em 
análise. Além do mais eu não seria capaz de, num curto tempo-espaço, fazê-lo como deve ser feito. Prefiro 
então me limitar à análise de algumas obras do institucionalismo da escolha racional (no próximo capítulo), 
uma vez que correspondem especificamente aos estudos legislativos, o que realmente interessa no âmbito 
deste trabalho.  Assumo também a negligência e a superficialidade com relação ao institucionalismo histórico 
e o institucionalismo sociológico, esta negligência entretanto é, no meu ponto de vista, necessária. 
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racional e o institucionalismo sociológico. (HALL & TAYLOR, 2003; IMMERGUT, 

1998)26. Cada uma dessas versões oferece diferentes visões de mundo e defendem por 

diferentes vias as instituições como variáveis explicativas. Vejamos como cada uma delas 

se apresenta. 

1.2.2. Instituições, comportamento e mudança institucional. 

A análise de Hall e Taylor (2003[1996]), das três versões do novo 

institucionalismo, é feita com base em duas questões: (i) como construir a relação entre 

instituições e comportamento e (ii) como explicar o processo pelo qual as instituições 

surgem e se modificam.   

No que diz respeito a essas questões, para os autores o neoinstitucionalismo pode 

ser dividido em duas perspectivas, a do cálculo e a da cultura. (como se pode ver no 

Quadro 1) 

Já no que diz respeito ao conceito de instituições, ponto central nesse debate, Hall e 

Taylor (2003[1996]) mapeiam a gênese dos paradigmas e apontam para as diferentes  

definições que cada uma dessas versões dá para o conceito de instituições. Assim, 

conforme se pode facilmente perceber (ver o quadro 2), para as diferentes versões do novo 

institucionalismo, temos diferentes referenciais paradigmáticos e, conseqüentemente, 

conceitos distintos de instituições.  

                                                           
26 Immergut (1998) fala em institucionalismo da escolha racional, teoria da organização e institucionalismo 
histórico. Por teoria da organização ela assume o institucionalismo sociológico. (IMMERGUT, 1998: p. 28). 
Outra referência importante é que ela assume a existência de um quarto institucionalismo, o econômico, que 
ela negligencia por razões metodológicas (ou seja, por se tratar de um problema da economia e não da ciência 
política), mas reconhece a existência dele e sua forte ligação com o institucionalismo da escolha racional. 
(IMMERGUT, 1998: p. 6). À exceção destes detalhes, ambos concordam com relação aos elementos 
constitutivos destas três correntes, por isto assumirei daqui por diante esta taxonomia. Para uma outra 
classificação, que procura ir além da intradisciplinaridade das duas precedentes cf. Théret (2003) que fala em 
institucionalismo numa perspectiva interdisciplinar, ou seja, os institucionalismos em Ciência Política 
(Institucionalismo histórico, da escolha racional e sociológico – tal como Hall e Taylor), os 
institucionalismos em Sociologia (Sociologia histórica e cultural e a teoria da ação racional) e os 
institucionalismos em economia (nova economia institucional, teoria da regulação e economia das 
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Quadro 1. As instituições e o comportamento dos indivíduos para Hall e Taylor. 

 
Como as instituições afetam o comportamento dos indivíduos? 

 
 

Perspectiva do cálculo 

 

 

Perspectiva da cultura 

Como os atores se comportam? 
Ações instrumentais orientadas no sentido de um 
cálculo estratégico. Indivíduos buscam maximizar 
seu rendimento com referência a um conjunto de 
objetivos definidos por uma preferência dada e 
que, ao fazê-lo, eles adotam um comportamento 
estratégico.  (optimizers) 

Embora reconheçam que os indivíduos agem 
orientados para fins, enfatiza que eles recorrem com 
freqüência a protocolos estabelecidos ou a modelos 
de comportamento já conhecidos para atingir seus 
objetivos. 

O que fazem as instituições? 
As instituições oferecem aos atores uma certeza 
maior ou menor quanto ao comportamento 
presente e futuro dos outros atores (o papel das 
instituições é o de regular as interações 
estratégicas). 

Fornecem modelos morais e cognitivos que permitem 
a interpretação e a ação. 

Como as instituições se mantêm?  
Instituições se mantêm porque realizam algo 
parecido como o equilíbrio de Nash.  Segue-se 
disso que uma instituição contribui para resolver 
dilemas de ação coletiva. 

Instituições resistem a serem postas radicalmente em 
causa porque elas estruturam as próprias decisões 
concernentes de uma eventual reforma que um 
indivíduo possa querer adotar. 

Fonte: Hall e Taylor, 2003[1996]. 

Quadro 2. Institucionalismos em perspectiva comparada segundo Hall e Taylor. 

 
Institucionalismo 

Histórico 
 

 
Institucionalismo da Escolha 

Racional 

 
Institucionalismo 

Sociológico 

Gênese do paradigma 
Com origem na Ciência Política, 
tem por base a crítica à Análise da 
Vida Política, ao Estrutural-
Funcionalismo e às teorias do 
conflito entre grupos, que foram 
preponderantes na Ciência Política 
entre 1960 e 1970. 

Com origem na Ciência Política, está 
fortemente baseado nos estudos de 
comportamento do Congresso 
Americano. Seus principais recursos 
teóricos são emprestados da “Nova 
Economia da Organização”. 

Com origem na Sociologia, tem 
como base teórica a “Teoria das 
Organizações”, largamente 
difundida nos fins dos anos 70 

Como definem instituições? 
Como procedimentos, protocolos, 
normas e convenções oficiais e 
oficiosas, inerentes à estrutura 
organizacional da comunidade 
política ou da economia política.  

Como organizações que estruturam a 
interação e reduzem os custos de 
transação (influenciam a possibilidade e 
a seqüência de alternativas na agenda e 
diminuem a incerteza quanto ao 
comportamento dos outros). 

Instituições influenciam não apenas 
os cálculos estratégicos dos 
indivíduos (como sustentam os 
teóricos da escolha racional), mas 
também suas preferências mais 
fundamentais, até mesmo suas 
identidades. 
Fonte: Hall e Taylor, 2003[1996]. 

 
 Assim, diante da problematização de Hall e Taylor (2003[1996]) sobre como cada 

                                                                                                                                                                                
convenções). Como se vê, uma configuração isomorfa tripolar é comum à ciência política e à economia, 
ficando um pouco mais distante apenas da sociologia. (THÉRET, 2003: p. 231). 
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versão do novo institucionalismo vê o comportamento dos indivíduos frente às instituições, 

e de como cada versão vê o problema da mudança institucional, quais seriam as 

características principais destas diferentes abordagens?  

1.2.3. Três versões para o novo institucionalismo 

Segundo Hall e Taylor (2003[1996]), o institucionalismo histórico se caracteriza 

por recorrer tanto à perspectiva do cálculo quanto à da cultura, no que diz respeito ao 

comportamento dos indivíduos quando confrontados com instituições. Os seus adeptos 

defendem também a idéia da distribuição assimétrica do poder, em especial de como as 

instituições repartem o poder de maneira desigual entre grupos sociais.  

Do ponto de vista da causalidade social, esta versão apresenta uma causalidade 

dependente da trajetória percorrida, ou como eles mesmo denominam, path dependence. 

Isto implica assumir que as instituições são entendidas em termos de suas propriedades 

herdadas do passado, e não apenas como a escolha dos indivíduos.  

Por fim, os institucionalistas históricos defendem que as instituições não são 

consideradas como o único fator que influencia a vida política, o que significa que 

instituições estão sempre combinadas com outros fatores na cadeia causal (ex.: sócio-

econômico e difusão de idéias). Essa última característica acaba por apresentar um mundo 

mais complexo do que o universo das preferências, postulado pelos teóricos da escolha 

racional, cujo reducionismo e a parcimônia são típicos. (HALLL & TAYLOR, 

2003[1996]). 

Já o conjunto de atributos que caracteriza o institucionalismo da escolha racional 

estaria assim configurado, segundo Hall e Taylor (2003[1996]). Primeiro eles assumem 

que os atores compartilham um conjunto determinado de preferências e se comportam de 

modo utilitário, no sentido de maximizar a satisfação de suas preferências. Essa 
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maximização se dá pela ação estratégia, que pressupõe um número significativo de 

cálculos. Deriva deste pressuposto, que os institucionalistas da escolha racional tendem a 

considerar a vida política como uma série de dilemas de ação coletiva, em que os atores, 

procurando seus interesses, podem chegar a resultados subótimos para a coletividade. (ex.: 

dilema dos prisioneiros e tragédia dos bens comuns e outros).  

O fato de darem especial atenção ao papel da interação estratégica na determinação 

da vida política (comportamento menos determinado por forças históricas ou impessoais e 

mais por cálculo estratégico), dá a esta versão uma noção bastante própria no tocante ao 

papel das instituições. Para esses autores as instituições existem porque promovem algo 

parecido com o equilíbrio de Nash, ou seja, o processo de criação das instituições é 

resultado de um acordo voluntário, e uma instituição é criada e sobrevive se oferece mais 

benefícios do que as outras. Assim, a forma de organização da empresa se explica por 

referência ao modo como minimiza os custos de transação, de produção e de influência. 

(HALL & TAYLLOR, 2003[1996]).   

Por fim, a concepção do institucionalismo sociológico pode ser assim sumarizada: 

primeiro seus defensores definem as instituições de maneira muito mais global do que os 

aotores da Ciência Política, incluindo não apenas regras, procedimentos ou normas 

formais, mas também os sistemas simbólicos, os esquemas cognitivos e os modelos morais 

que fornecem “padrões de significação” que guiam a ação humana. Na verdade eles 

rompem com a dicotomia entre instituições e cultura, tendendo a redefinir cultura como 

sinônimo de instituições.  

Isto significa que o enfoque assume uma forte dimensão normativa do impacto das 

instituições, ou “dimensão cognitiva”, das instituições na ação humana. (HALL & 

TAYLOR, 2003[1996]). Precisamente essas últimas características, que diminuem 
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sobremaneira o grau de liberdade da ação humana nas explicações sobre instituições, é que 

afastam definitivamente esta concepção das duas anteriores.  

Na esperança de ter deixado claras as características de cada uma destas versões, 

passarei à discussão propriamente dita sobre o paradigma e suas implicações. 

1.3. Institucionalismo, comportamentalismo e o problema agência-
estrutura 

O programa de pesquisa neo-institucionalista não se formou como uma corrente de 

pensamento unificada, como já vimos, e há um certo consenso no que diz respeito a isto. 

Há um certo consenso também sobre a explicação para esse fato. Para os autores aqui 

considerados, isso se deve primeiro por que alguns agrupamentos de teóricos neo-

institucionalistas não propuseram definições muito precisas (e nem em comum) do que 

venham a ser instituições; segundo porque seus programas de pesquisa se desenvolveram 

teórica e metodologicamente de maneira independente uns dos outros. (IMMERGUT, 

1998; HALL & TAYLOR, 2003[1996]; THÉRET, 2003).  

Mas esses diferentes grupos têm pelo menos dois pontos em comum além de sua 

origem nos anos 80: (i) eles se desenvolveram como uma reação à perspectiva behaviorista 

e (ii) têm como programa de pesquisa elucidar o papel desempenhado pelas instituições na 

determinação de resultados sociais e políticos. Portanto, no âmbito da ciência política, farei 

aqui um esforço para discutir o novo institucionalismo nestas duas dimensões: em primeiro 

lugar como uma reação à perspectiva behaviorista, que foca a atenção no comportamento 

dos indivíduos para explicar fenômenos sociais (IMMERGUT, 2003) e depois como uma 

tentativa de mediação do clássico problema estrutura-agência, aqui entendido como a 

difícil tarefa de combinar elementos da estrutura com a teoria da ação para explicar os 
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fenômenos sociais (THÉRET, 2003)27.  

1.3.1. O institucionalismo como crítica ao behaviorismo 

Se entendermos o novo institucionalismo, a princípio, como uma reação ao 

Behaviorismo (ou comportamentalismo), uma tradição de estudos fundamentados no 

comportamento político, podemos resumir esta oposição em três grandes críticas que foram 

assim sumarizadas por 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; 
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 resultados e também como dotá-las de alguma justiça 
(IMMERGUT, 2003). 

 
No que diz respeito à primeira objeção dos neo-institucionalistas aos 

comportamentalistas, a crítica pode ser assim resumida: para eles, não se pode assumir que 

os comportamentos revelados são realmente as verdadeiras preferências dos indivíduos 

porque os indivíduos agem sob o constrangimento de regras e procedimentos, que fazem 

com que escolham não exatamente o que desejam, mas o que é possível. Assim, num 

sentido contrário ao dos comportamentalistas, eles estão interessados precisamente na 

distinção entre “preferências expressadas e preferências reais”. Eles defendem que há 

várias razões para crer que, sob um certo conjunto de circunstâncias, atores podem fazer 

escolhas políticas que não correspondem à sua escolha individual ou suas preferências, que 

se revelariam de forma diferente se estivessem sob outras circunstâncias. Isso implica dizer 

que as definições de interesses devem ser vistas como resultados políticos que precisam ser 

                                                           
27 Não estou convencido de que estamos tratando aqui de duas questões realmente diferentes. Penso que, de 
um ponto de vista mais geral, elas podem ser consideradas uma mesma questão com nuances diferentes.  Na 
minha opinião esta diferenciação tem apenas um caráter didático. 
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analisados, e não como ponto de partida da ação política tomada em termos de valores. 

Assim, a teoria institucionalista tenta expor e analisar as discrepâncias entre “potenciais” 

interesses e aquilo que foi “expressado” no comportamento político (IMMERGUT, 2003). 

Com relação à segunda objeção, o problema da agregação das preferências, os neo-

institucionalistas se posicionam céticos à sua validade. Em outras palavras, para os neo-

institucionalistas não basta observar a agregação de preferências, é fundamental 

compreender os mecanismos pelos quais as preferências são agregadas. Isso implica 

desconfiar da eficiência dos mecanismos de agregação de preferências e assumir que as 

instituições (regras, procedimentos, seqüência das decisões, coerções, etc...) importam e 

influenciam tanto os resultados substantivos da decisão política quanto podem modelar  as 

próprias preferências dos indivíduos.  

Assim, os neoinstitucionalismos rejeitam, por razões diferentes, que uma decisão 

política (ou o resultado social num sentido mais amplo) não pode ser entendida em termos 

da simples agregação de preferências. Em resumo, para os neo-institucionalistas, os 

mecanismos de decisão coletiva não são capazes de produzir fielmente a soma das 

preferências individuais (IMMERGUT, 2003). 

A terceira, e talvez a mais importante objeção, é de natureza normativa. Para os 

teóricos do novo institucionalismo muito (ou todo) do comportamento político e das 

decisões coletivas são artefatos dos procedimentos usados para tomar decisões. Assim 

sendo, o reconhecimento da parcialidade das instituições impõe aos neo-institucionalistas 

duas tarefas normativas: discutir a direção e as implicações da parcialidade das instituições 

e sugerir caminhos para dotar de alguma justiça os resultados institucionais. Por estas 

razões, as assunções dos institucionalistas são, elas mesmas, dotadas de extrema 

dificuldade (IMMERGUT, 2003).  
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Esta dificuldade é discutida por Limongi (2004), que afirma que atualmente o 

institucionalismo da escolha racional está limitado aos resultados conseguidos em termos 

da afirmação de que equilíbrios são induzidos por estruturas. Segundo ele, esse não é um 

resultado tão significativo assim. A tarefa do novo institucionalismo seria a de 

compreender como diferentes resultados sociais seriam produzidos a partir de diferentes 

arranjos institucionais. Nesse sentido, a questão central que os novos institucionalismos 

devem se fazer é: como produzir reflexões sobre “a importância das instituições”? Em 

outras palavras: “quando, como, e, em que condições instituições importam para explicar 

fenômenos sociais e políticos?” (LIMONGI, 2004). 

Quadro 3.  Comportamentalismo vs Institucionalismo 

  
Preferências (Xi) 

 

 
Agregação (∑Xi) 

 
Padronização 

normativa 
Comportamentalismo Subjetivas 

Reveladas através do 
comportamento (e.g. voto) 

Soma eficiente → equilíbrio 
(e.g. grupos de interesse) 

Utilitarismo: 
∑Xi = interesse público/ 
bem comum 
 

Institucionalismo Preferências verdadeiras ≠ 
expressadas 
(problemas com Xi) 

Ineficiência na agregação 
problemas com equilíbrios  
→ resultados/decisões ≠ ∑Xi 

(problemas com ∑Xi) 

Rejeição da 
padronização utilitarista: 
∑Xi ≠ interesse público 
Avaliação da 
parcialidade 
Erradicação da 
parcialidade 
Bem comum = ?? 

         Fonte: Immergut, 1998. 
 

Para resumir a crítica, o quadro acima traz sumarizadas as objeções formuladas 

pelo novo institucionalismo ao paradigma comportamentalista. 

Assim, ao rejeitar a proposição de que os resultados sociais (que os teóricos da 

teoria da escolha racional chamam de equilíbrios) são na verdade a simples e pura 

agregação das preferências dos indivíduos em interação estratégica, os institucionalistas 

acabam trazendo as instituições do explanandum para o explanans
28

. Em outras palavras, 

                                                           
28 “O conceito de explicação exige que façamos relação entre o que deve ser explicado (o explanandum) e 
alguma outra coisa (explanans)”. Para definições mais detalhadas sobre os termos cf. com OUTHWITE; 
BOTTOMORE (1996). 
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assumindo as instituições como variáveis explicativas dos fenômenos sociais e políticos.  

1.3.2. Instituições: entre a estrutura e a agência 

“O institucionalismo (...) distingue-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, 2003: p. 225). (Grifos meus) 

 
A proposição acima nos oferece uma segunda forma de entender a emergência do 

novo institucionalismo como paradigma da ciência política, da sociologia e da economia, 

qual seja, abordá-lo como alternativa ao problema estrutura-agência, que pode ser 

resumido na seguinte pergunta: como combinar elementos da ação humana e das 

estruturas sociais na explicação de fenômenos sociais?  

Mas o que parece simples na verdade não é, porque “ação e estrutura normalmente 

têm aparecido tanto na literatura da sociologia quanto da filosofia como antinomias” 

(GIDDENS, 1979), e isso faz com que estes conceitos tenham se apresentado, em regra, 

como inconciliáveis. Assim, conectar a noção da ação humana com a de estrutura não é 

das tarefas mais fáceis, a começar da própria teoria social que dá a esses termos diferentes 

significados e bases teóricas e conceituais. Giddens (1979) chama a atenção, por exemplo, 

para as dificuldades em torno da teoria da ação humana, primeiro no que diz respeito à 

lacuna que a filosofia analítica da ação deixa com relação à teorização sobre as 

instituições. Estas lacunas, segundo ele, podem ser resumidas em duas considerações vitais 

para esta teorização: (i) a incorporação da temporalidade para o entendimento da agência 

humana e (ii) a incorporação da noção de poder como parte integrante na constituição das 

práticas sociais e, conseqüentemente, da formação dos sistemas sociais (GIDDENS, 1979).   

No que diz respeito à noção de estrutura, o autor chama a atenção para os diferentes 

significados que ela assume diante de dois importantes conjuntos de teorizações em ciência 
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sociais: o estruturalismo e o funcionalismo. Para ele, sob o signo do funcionalismo, 

estruturas normalmente aparecem combinadas com funções, ou seja, no conjunto das 

analogias com o funcionamento fisiológico dos organismos, as relações entre estruturas e 

funções não são claramente definidas. Estruturas aqui são entendidas como padrões nas 

relações sociais e são termos meramente descritivos, que têm como principal papel 

explicar ao funcionamento deste “organismo” social.  

Já no caso do estruturalismo, em contraste, estruturas aparecem com um papel mais 

“explicativo”, aqui relacionado à noção de transformação. Análises estruturais, quando 

aplicadas com base na linguagem, no mito, na arte, ou mais genericamente nas relações 

sociais, são consideradas para além das aparências. Assim, a divisão entre estrutura e 

função aqui pode ser vista como a divisão entre código e mensagem. (GIDDENS, 1979).  

Como se vê, o devido tratamento desses conceitos não é assim tão simples, e o 

objetivo aqui não é rever a literatura para realçar essas diferenças, porque isso implicaria, 

segundo Giddens (1979), numa ampla revisão tanto das teorias da estruturação29, quanto 

nas propriedades estruturais dos sistemas sociais e nos postulados da sociologia da ação. 

Penso que mais importante aqui é mostrar, ainda que superficialmente, que há esforços, 

inclusive na ciência política30, no sentido de tornar possível uma abordagem mais 

equilibrada entre agência-estrutura.  

Grosso modo, o novo institucionalismo é uma tentativa nesse sentido. Os seus 

esforços se concentram em procurar uma posição intermediária tanto com relação à 

autonomia da vontade do agente quanto da sobredeterminação social e/ou histórica de seu 

                                                           
29 A Teoria da Estruturação apresenta-se como uma possibilidade sociológica para a “superação” do 
problema estrutura-ação, na opinião de Giddens. Para a idéia completa ver Outhwaite e Bottomore (1996). 
30 Para um exemplo bem sucedido ver  Rethinking structure and agency in regime change. (MAHONEY & 
SNYDER, 1999). Os autores realizaram um considerável esforço no sentido de analisar como diferentes 
bases conceituais das teorias sobre a mudança de regime combinam agência e estrutura em busca da 
superação desta antinomia. 
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comportamento. Essa posição intermediária, aqui vista como uma tentativa de estratégia 

de integração entre estrutura e agência31, pode ser identificada pelos diferentes caminhos 

que foram seguidos pelo institucionalismo da escolha racional, pelo institucionalismo 

histórico e pelo institucionalismo sociológico.  

Se fizermos um exercício de imaginação e traçarmos um continuum, colocando 

agência e estrutura em pólos opostos, podemos ver mais claramente essa proposição. 

Figura 5. Os novos institucionalismos: entre a estrutura e agência. 

  

  

 

 

agência                                                                                                                                           estrutura 
 

   Fonte: elaborado a partir de Mahoney e Snyder (1999). 
 

De maneira bastante generalizada, o que se vê na figura é o institucionalismo da 

escolha racional, mais próximo da agência, pois a concepção de ação que o orienta pode 

ser entendida como a interação entre atores, em que as escolhas praticamente não são 

afetadas por relações sociais pré-existentes, mas que, submetida às instituições, são 

alteradas, uma vez que regras, procedimentos, etc..., são capazes de garantir os ganhos de 

cooperação. 

Já o institucionalismo histórico, com a noção de path dependence, está localizado 

num ponto intermediário, uma vez que assume que instituições têm propriedades herdadas 

                                                           
31 Para um aprofundamento sobre o que aqui chamo de estratégia de integração, ver Mahoney e Snyder 
(1999). Segundo os autores, três estratégias de integração são possíveis: (i) a estratégia do funil - que integra 
agência e estrutura pela combinação de variáveis de múltiplos níveis de análise, optando primeiro por 
variáveis mais agregadas que, à medida que forem apontando limitações para a explicação, vão sendo 
substituídas por níveis de análise menos agregados; (ii) a estratégia de path dependence - que vincula fatores 
estruturais históricos antecedentes à subseqüente escolha dos atores durante períodos variados, ou seja, 
abrindo espaço para as escolhas contingentes na análise do curso da história; (iii) a estratégia eclética - que 
obtém a integração no gasto de parcimônia, combinando aleatoriamente elementos de estrutura e agência. 

Institucionalismo 
da escolha  racional 

Institucionalismo 
histórico 

Institucionalismo 
sociológico 
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do passado. E por fim, o institucionalismo sociológico, que estaria situado num posto 

bastante próximo da estrutura, uma vez que a concepção de ação aqui pode ser entendida 

como comportamento humano socialmente determinado. Para esses autores, instituições 

funcionam como modelos morais e cognitivos, aos quais os atores irremediavelmente 

recorrem quando em confronto com o curso da ação e, desse modo, há pouca relevância da 

vontade e das escolha dos indivíduos nos resultados sociais.  

Em resumo, o esquema gráfico deixa claro duas proposições. A primeira é a de que 

o novo institucionalismo é uma tentativa de mediação entre estrutura e agência. A segunda 

é a de que os novos institucionalismos fazem isto em diferentes graus e por diferentes 

caminhos. Tomarei essas proposições como categorias de análise, quando da análise do 

caso brasileiro.  
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CAPÍTULO 2 

2. Teorias positivas sobre a organização do legislativo.  

Como já afirmei, o que chamamos de institucionalismo da escolha racional, tem 

origem nos estudos de comportamento no âmbito do Congresso norte-americano, e 

inspirou-se em larga medida na observação de um paradoxo que já mencionei, mas que 

nunca é demais revisar. O resumo parece claro: 

“Se os postulados clássicos da escolha racional são exatos, deveria ser difícil reunir 
maiorias estáveis no interior do Congresso, onde as múltiplas escalas de 
preferências dos legisladores e o caráter multidimensional das questões deveriam 
rapidamente gerar ciclos, nos quais cada nova maioria invalidaria as leis propostas 
pela maioria precedente” (HALL & TAYLLOR, 2003: p. 202). 

Portanto, a pergunta por que tanta estabilidade? começa a ser respondida pelos 

institucionalistas da escolha racional a partir do que lhe emprestam a Nova Economia 

Política e a Nova Economia das Organizações, que tem em Polsby (1989) e March e Olsen 

(1989) seus principais fundadores. Isto implica assumir que “(...) a forma de organização da 

empresa se explica por referência ao modo como ela minimiza os custos de transação, de produção 

e influência” (HALL & TAYLLOR, 2003: p. 207). Esse pressuposto, portanto, oferece o 

esclarecimento sobre o papel que as instituições desempenham nesta abordagem, que é o 

de minimizar os custos de transação, como já foi referido quando tratamos os elementos 

fundamentais de cada novo institucionalismo.  

No caso específico dos estudos legislativos, as teorias positivas apostam que o 

funcionamento do Congresso norte-americano pode ser explicado em termos dos ganhos 

obtidos com a cooperação entre seus membros, como se vê nesta passagem: 

“(...) as teorias da ação que se interessam pelos mecanismos institucionais pelos 
quais principais podem exercer controle sobre a atividade e a obediência de seus 
agentes, revelaram-se extremamente úteis para compreender como o Congresso 
pode estruturar suas comissões ou suas relações com as autoridades administrativas 
independentes que supervisiona” (HALL & TAYLLOR, 2003: p. 203). 
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Este paradigma tem como preocupação central, então, verificar como as 

organizações estruturam a interação entre os atores, ao mesmo tempo em que propiciam a 

esses atores ganhos advindos da cooperação. Ou seja, como as instituições, ao 

influenciarem a possibilidade e a seqüência de alternativas na agenda ou ao produzir 

mecanismos que reduzem a incerteza no tocante ao comportamento dos outros, são capazes 

de promover estabilidade. Em resumo, como os equilíbrios são induzidos pelas 

estruturas
32.  

O caminho que seria mais comum trilhar aqui para mostrar os principais elementos 

das teorias sobre o legislativo erigidas a partir dessa premissa seria fazer uma revisão da 

literatura na produção da ciência política norte-americana sobre o Congresso. Mas optei 

metodologicamente por outra via, a de comparar dois surveys da literatura que já foram 

realizados e, em seguida, analisar algumas obras apontadas por estes surveys
33

 como 

seminais.  

O primeiro survey foi “O novo institucionalismo e os estudos legislativos: a 

literatura norte-americana recente” (LIMONGI, 1994), publicado no BIB, e que se trata de 

uma resenha que agrupa as teorias sobre o legislativo norte-americano em três versões: 

distributivista, informacional e partidária.  

O segundo foi “Positive theories of congressional institutions (SHEPSLE & 

WEINGAST, 1994) publicado na Legislative Studies Quarterly
34. Trata-se de uma revisão 

                                                           
32 Para que a proposição não soe incompleta, lembro que já afirmei que não se trata apenas disso. Sabemos 
que, para os neoinstitucionalistas, além de induzir o equilíbrio, as instituições também têm um papel decisivo 
tanto na determinação do resultado político substantivo, bem como na conformação das próprias preferências 
dos indivíduos. Por outro lado, convém lembrar também que essa proposição dos equilíbrios induzidos por 
estruturas não é assim tão homogênea em todas as abordagens sobre o legislativo, como veremos. 
33 Esta opção se justifica por dois motivos: primeiro porque boas revisões já foram feitas e, portanto, isto 
significaria um trabalho repetitivo; segundo porque isto em nada acrescentaria a este trabalho.  
34 No ano seguinte, este paper seria publicado em livro contendo uma ampla coleção com os artigos mais 
relevantes de cada versão sobre o funcionamento do legislativo americano. Ver SHEPSLE, K & 
WEINGAST, B. (1995) Positive theories of congressional institutions. Ann Arbor : University of Michigan 
Press. 
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que traz as teorias positivas sobre o congresso norte-americano, classificadas em estudos 

legislativos de 1ª e 2ª gerações, com uma visão que dá peso a explicações baseadas na 

demanda por instituições (demand side); e de outro os estudos de 3ª geração, com uma 

visão que dá prioridade abordagem que dá mais peso ao enfoque da provisão de 

instituições (supply side).35 Vejamos: 

Figura 6. Duas classificações das teorias positivas sobre o Congresso norte-americano. 

 
Limongi (1994) 

 

 
Teorias/modelos 

 
Shepsle e Weingast (1994) 

 
Modelos de 1ª Geração 

Teorias free model. 

 (view from demand side) 

 
Versão Distributiva 

 

O legislativo é um mercado 
de trocas. 

 

 

 
Preferências produzem 

equilíbrios 
 

Distributional rationale 

 

 

 

Policy focus 

 
Modelos de 2º Geração 
Teorias de caráter híbrido 
(view from demand side) 

 
Versão Informacional 

O legislativo trabalha para 
que decisões sejam tomadas 

com o maior número de 
informação possível. 

 

 
Estruturas induzem equilíbrios 

 
Informational rationale 

 

 

Institutional focus 

 
 

Versão Partidária 
Partidos têm o papel resolver 

dilemas de ação coletiva. 

 

Partisan rationale 

 

 

Institutional focus 

 

 
Modelos de 3ª geração 

 
Instituições endogenamente 

determinadas 
 (racionalidade informacional e 

partidária – esta última dividida em 
modelos de cooperação e delegação) 

(view from supply side). 

   Fonte: Limongi (1994) e Shepsle e Weingast (1994). 

 Não será difícil perceber (ver figura) que embora Limongi (1994) e Shepsle e 

Weingast (1994) não houvessem considerado os papers uns dos outros36, as classificações 

                                                           
35 Esta divisão entre teorias que privilegiam a visão da demanda por instituições de um lado, e as teorias que 
privilegiam a oferta de instituições de outro tem uma relação direta com a divisão sugerida por Krehbiel entre 
policy focus e institucional focus,  que veremos a seguir. Em resumo a idéia é que, ao privilegiar a 
observação das políticas produzidas pela legislatura (policy focus), a explicação sobre a organização 
legislativa acaba por demandar (exigir) instituições que expliquem os mecanismos de produção destas 
políticas (e conseqüentemente dos ganhos de troca). Em sentido contrário, as explicações que privilegiam a 
observação da distribuição de recursos legislativos (institutional focus) acabam oferecendo instituições para 
explicar a organização legislativa, aqui entendida como escolhas endogenamente determinadas. 
36 Não há referências bibliográficas nem notas mútuas entre eles. 
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são muito parecidas. Mais que isto, elas são compatíveis e perfeitamente conciliáveis. 

 Com base no quadro acima, escolhi quatro obras fundamentais, e será a partir das 

categorias de análise retiradas delas que orientarei a análise sobre a influência da teoria 

norte-americana nos estudos legislativos no Brasil. Primeiro, a versão distributivista, cuja 

obra fundadora foi The giant jigsaw puzzle: democratic committee assignments in the 

modern house (SHEPSLE, 1978); segundo, a versão informacional, com Information and 

legislative organization (KREHBIEL, 1992); e, por fim, a versão partidária, com duas 

obras de referência, Legislative leviathan: party government in the house (COX & 

McCUBBINS, 1993) e The logic of delegation: congressional parties and the 

appropriations process (KIEWIET & McCUBBINS, 1991).  

Assim, na crença de ter construído o alicerce em terreno sólido com relação à 

taxonomia37 que resolvi assumir, passarei a seguir as duas tarefas que são fundamentais 

para este trabalho: (i) realizar um resumo analítico de cada versão e (ii) extrair deste 

resumo analítico as categorias de análise que serão utilizadas para investigar a influência 

desses modelos nas explicações sobre o Congresso Nacional.  

É importante, contudo, advertir que a literatura é extremamente extensa e 

complexa, repleta de modelos formais (modelos espaciais e de teoria dos jogos) e de 

análises de inferência estatística (testes de hipóteses, análises de correlação, modelos 

sofisticados de regressão, etc.). Portanto, o resumo analítico trará apenas uma descrição 

sintética (com uma explicação sucinta da essência de cada versão) e algumas referências 

rápidas sobre os seguintes aspectos: 

                                                           
37 Krehbiel (2004) não considera a versão partidária como uma abordagem propriamente dita, reconhecendo 
apenas as versões distributivista e informacional. Para esta outra taxonomia das teorias sobre o legislativo 
norte-americano ver KREBIEL, K. (2004). Legislative organization. Journal of Economics perspectives – 
Vol, 18 nº 1 – Winter. pp. 113-128. 
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(a) os pressupostos38 de cada versão; (b) a explicação reduzida dos seus 

postulados39; (c) a enumeração das variáveis explicativas de cada versão; (d) os 

principais mecanismos40 que explicam o funcionamento do legislativo (reduzindo 

ao mínimo os aspectos técnicos e as formalizações). 

Tentarei também, na medida do possível, colocar as teorias em diálogo, uma vez 

que essas versões foram surgindo, sucessivamente, em confronto direto, como resultado 

das refutações empíricas das hipóteses sustentadas por cada uma delas.  

2.1. A versão distributivista. 
A versão distributivista vê o legislativo como um grande mercado de votos. O 

argumento central da racionalidade distributivista foca os comitês (comissões 

parlamentares) como instituições que permitem ganhos de troca, entende que as 

preferências por políticas são heterogêneas e que as escolhas por policies se dão num 

contexto multidimensional. A troca é possível somente quando diferentes tipos de políticas 

estão em negócio e quando gostos e prioridades referentes a essas políticas são 

heterogêneos. De uma maneira geral, o funcionamento do Congresso norte-americano, em 

termos distributivistas, pode ser assim descrito:  

O legislativo é um mercado de votos, onde o comportamento individualista é, por 

                                                           
38 Assumo aqui por pressuposto “uma assunção que é oculta ou presumida: uma premissa que ocorre 
tacitamente em um argumento” (BUNGE, 2002: p.295). Por sua vez, uma assunção “não precisa ser 
conhecida como sendo verdadeira: ela pode ser colocada a bem do argumento, isto é, para que se possa 
descobrir suas conseqüências lógica e avaliá-las”. (BUNGE, 2002: p. 35). De maneira simplificada, assumo 
que pressupostos são pontos de partida pré-definidos sobre os quais não se deve maiores explicações, pelo 
menos não no âmbito da teoria em foco.  
39 Um postulado é “(…) uma assunção inicial em uma teoria ou em um argumento. Sinônimo de Axioma. 
Um sistema de postulados (ou axiomas) é um sistema de premissas que todas as outras proposições em uma 
teoria seguem. Justificasse unicamente por suas conseqüências lógicas” (BUNGE, 2002: p. 291). 
40 Para Bunge (2002), mecanismo significa “qualquer processo que faz funcionar uma coisa complexa (…) 
Exemplo 3. Na vida social, a cooperação é um mecanismo de coordenação. Exemplo 4. Votar é um 
mecanismo de participação. Exemplo 5. A moralidade é um mecanismo de coexistência social e de controle. 
Uma mecanísmica ou uma explanação forte envolve a abertura do(s) mecanismo(s) em um sistema. Estes 
Mecanismos são representados nos enunciados de leis que ocorrem entre premissas do argumento 
explanatório” (BUNGE, 2002: p. 238). Para uma definição mais completa e mais apropriada da explicação 
por mecanismos nas ciências sociais ver ELSTES (1984). Peças e engrenagens nas ciências sociais. . Rio de 
Janeiro: Relumé Dumará.  
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natureza, conflituoso. A organização legislativa tem por finalidade garantir 
estabilidade nos ganhos de troca, e como esta versão é pouco atenciosa com os 
aspectos do debate e da deliberação, para seus teóricos as preferências dos 
congressistas só são inteligíveis se referidas à necessidade de garantir sua 
reeleição. Ou seja, as chances de reeleição são uma função positiva das políticas 

distributivas por eles obtidas em benefício direto do seu eleitorado. Como a única 
forma de conseguir estas políticas distributivas é atuando nas comissões do 
Congresso, visto que estas são altamente poderosas, o sistema de comissões é 
entendido como um arranjo institucional com poder de agenda, capaz de facilitar 

em sua jurisdição os ganhos de troca. As comissões cumprem este papel 
estruturando e permitindo a ocorrência estável de trocas de apoio (logrolling), 
necessárias à aprovação de políticas distributivas. Portanto, para os distributivistas, 
o sistema de comissões é o eixo estruturador dos trabalhos legislativos. Diante 
disto, o mecanismo de auto seleção passa a ser chave para o entendimento do 
legislativo, e a este mecanismo Shepsle (1978) denominou “the intrest-advocacy-

accomodation syndrome”. Como resultado mais significativo desta explicação, 
espera-se que o gasto público a emergir deste sistema será excessivo, e que ele não 
seria adotado pela maioria, se posto em voto no plenário. (SHEPSLE, 1978; 
LIMONGI, 1994; SHEPSLE & WEINGAST, 1994). 

 
Do resumo acima, precisamente quatro proposições servirão de categorias de 

análise para a investigação da influência da explicação distributivista nas explicações sobre 

o caso brasileiro.  A primeira é relativa ao pressuposto da reeleição, de Mayhew (1974), 

que em resumo implica assumir que todos os políticos têm como preferência número um se 

reeleger. É importante registrar que este pressuposto servirá também como referência às 

outras versões, visto que é um ponto comum em todas as interpretações sobre o legislativo 

norte-americano.  

Entretanto, o interesse pela reeleição é assumido como postulado (que precisa ser 

validado no âmbito da própria teoria) apenas na versão distributivista. Nas demais versões 

ele é tomado como pressuposto (ou seja, uma assunção oculta ou presumida). Isto se dá 

porque na versão distributivista o objetivo da reeleição é visto como resultado imediato da 

produção de políticas e da negociação no interior do Congresso. Nas outras versões, este 

objetivo assume o caráter de pressuposto porque está subjacente às explicações sobre a 

organização legislativa. Em suma, é a própria organização do legislativo endogenamente 

determinada que caracteriza a explicação e não o sistema eleitoral (variável exógena) que 
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determina esta organização. Em última análise, o pressuposto da reeleição pode ser 

entendido como traço comum a todas as versões. 

A segunda é a opção por variáveis explicativas exógenas, mais especificamente o 

sistema eleitoral, uma vez que a versão distributivista assume que são as regras eleitorais a 

variável explicativa para o comportamento dos parlamentares. Segundo esta versão, os 

parlamentares agem no interior do Congresso, especialmente no âmbito das comissões, 

preferencialmente orientados pela busca de políticas localizadas distributivas (do tipo que 

produzem benefícios concentrados e custos difusos) para atender à sua constituency. 

A terceira questão analítica da qual me servirei será o papel do sistema de 

comissões, pois entre os elementos essenciais para entender a versão distributivista, está o 

foco nos comitês como instituições que permitem ganhos de troca. Isto parece claro, pois 

se os congressistas têm por preferência a reeleição e as comissões têm poderes 

diferenciados na determinação dos resultados sobre as políticas, o locus privilegiado de 

ação é no sistema de comissões. Deduz-se daí que o papel das comissões e o seu processo 

de composição são elementos fundamentais da versão distributivista, e, portanto têm alto 

poder explicativo no conjunto da teoria.  

Para Shepsle (1978) a composição dos comitês obedece a um processo de auto-

seleção que permite produzir comitês (minorias) com preferências homogêneas por 

políticas distributivas em suas áreas específicas, que vencem a heterogeneidade das 

preferências no plenário (maioria). Esse mecanismo de auto-seleção, segundo Shepsle 

(1978), pode ser explicado por duas questões centrais: quem vai fazer parte dos comitês e 

por quê.  

O processo de auto-seleção é na verdade a base da explicação para o mecanismo de 

designação dos membros dos comitês. Mas a forma completa de entender essa designação 
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por auto-seleção é ver como ela determina a composição do comitê no que diz respeito às 

preferências de seus integrantes. Esta composição é explicada pelo mecanismo 

denominado por Shepsle (1978) de the insterest-advocacy-accomodation syndrome. 

Como já vimos, este mecanismo que explica o processo de designação de membro 

nas comissões é o que há de novo na explicação distributivistas se comparada aos estudos 

anteriores. Outros trabalhos significativos entre os distributivistas como o de Shepsle e 

Weingast (1987), com The institutional foundations of committee power, reinterpretam os 

poderes do sistema de comissões no Congresso, atribuindo esses poderes ao controle das 

comissões sobre o estágio final da tramitação das proposições. Os autores, com a inclusão 

do teorema do eleitor mediano neste estudo, mostram uma visão um pouco diferente do 

sistema de comissões. Um outro estudo, de Baron e Ferejohn (1989), denominado 

Bargaining in legislatures, introduziu a aplicação da teoria dos jogos e a premissa do 

comportamento “impaciente” dos congressistas, e isto implicou um retorno à idéia clássica 

de Shepsle (1978) de que o poder das comissões está mesmo na sua capacidade de 

proposição e de iniciativa legislativa. Mas estes estudos são variações da interpretação 

distributivista41, pois nenhum deles altera significativamente a características de modelo 

centrado nas comissões, assumido pela versão distributivista. 

A quarta e última proposição que servirá como instrumento de verificação será 

relativa aos resultados distributivos. Este é um ponto importante. porque para os 

distributivistas as chances de reeleição são uma função positiva das políticas distributivas 

obtidas pelos congressistas em benefício direto do seu eleitorado. Portanto, o foco das 

análises distributivistas não poderia ser outro senão o comportamento dos policy making, o 

                                                           
41 Krehbiel (2004) identifica três diferentes abordagens na versão distributivista: a abordagem do neo-
institucionalismo, abordagem da organização industrial e a abordagem da teoria dos jogos. Para uma visão 
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que equivale dizer que para eles o fenômeno da organização legislativa e os seus resultados 

substantivos podem ser explicados pela agregação das preferências individuais dos 

congressistas. Como já vimos, esta é uma espécie de violação de um pressuposto básico do 

novo institucionalismo e é perfeitamente natural que ela seja típica da versão 

distributivista, uma vez que esta versão foi formada pelos primeiros estudos na área. Por 

isso mesmo, dá-se à questão um grau de distinção importante, pois ela pode ser um traço 

marcante numa determinada tentativa de produzir uma explicação sobre os resultados 

legislativos.  

Em resumo, a premissa da reeleição, a opção por variáveis exógenas (especialmente 

as do sistema eleitoral), o sistema de comissões (quanto ao papel que desempenha e no 

processo de designação de seus membros) e os resultados distributivistas do legislativo 

serão as quatro proposições que servirão de categoria de análise para investigar as 

influências da versão distributivista nos estudos sobre o Congresso Nacional. Pela revisão 

realizada, não resta dúvida de que elas estão presentes nas explicações. O que procurarei 

mostrar na seqüência é como elas foram incorporadas. 

 Mas enquanto não entramos no caso brasileiro, passemos a analisar a versão 

informacional, um novo paradigma para os estudos sobre a organização legislativa 

apresentado por Krehbiel (1992), que inaugurou realmente uma nova geração de estudos. 

2.2. A versão informacional 
 
 A questão central formulada por Krehbiel foi: os princípios que orientam a 

organização legislativa são predominantemente (ou exclusivamente) distributivos, ou são 

eles em primeiro lugar informacionais ? (KREHBIEL, 1992: p. 6). 

Como se vê, na teoria com base na racionalidade informacional, o elemento 

                                                                                                                                                                                
mais ampla, apurada e em perspectiva comprada destas diferentes abordagens, ver KREHBIEL, K. (2004).  
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essencial é a informação imperfeita, capturado pelo postulado da incerteza. Nesse caso, os 

autores consideram a oportunidade de membros da organização legislativa ganharem a 

partir da aquisição e disseminação de informação sobre as relações entre os instrumentos 

alternativos de políticas e os resultados substantivos dessas políticas. Assim, enquanto os 

distributivistas apontam para um processo legislativo individualista e conflituoso (o que 

acaba gerando uma demanda por instituições que expliquem os mecanismos de ganhos de 

troca através da produção das políticas), a teoria informacional vai além destas 

características e incorpora características de objetivos coletivos que perpassam o 

comportamento individual racional (SHEPSLE & WEINGAST, 1994). Krehbiel (1992), 

com o foco num nível de análise mais agregado, as instituições legislativas, acaba por 

oferecer endogenamente instituições que explicam o comportamento dos congressistas e os 

resultados produzidos pela Casa. Assim, a resposta para a questão inicial é, segundo 

Krehbiel (1992), que as legislaturas como um todo ganham com a diminuição da incerteza 

e, portanto se organizam para isso, e não prioritariamente para permitir logrolling e 

conseqüentemente gains from trade.  

Em termos bastante reduzidos, a versão informacional42 segue a seguinte trilha: 

Em função da incerteza com relação aos resultados das políticas produzidas pelo 
legislativo e da assimetria de informação entre os congressistas, a legislatura (aqui 
tratada como um todo) prefere que as decisões sejam tomadas levando em conta o 
maior número de informação possível. Três aspectos são fundamentais para 
entender a explicação informacional: (i) as atribuições e a composição das 
comissões; (ii) as conseqüências e correlações da tramitação por regras restritivas 
(closed rules) e (iii) o comprometimento da teoria com a regra da maioria. Segundo 
Krehbiel (1992), um mecanismo denominado rattionally-designed legislative 

organization, estabelece o processo de composição das comissões e de distribuição 
de direitos parlamentares como um todo, e este mecanismo obedece aos interesses 
do plenário e não dos parlamentares. Considerando que o plenário quer informação 
para tomar decisões com um grau menor de incerteza, pois as decisões são 

                                                                                                                                                                                
Legislative Organization. Journal of Economics Perspectives. Vol. 18, nº1 – Winter. Pp. 113-128.  
42 Limongi (1994) considera um certo exagero falar em versão informacional, ele acha mais adequado falar 
no trabalho de Krehbiel e não exatamente em uma tradição de pesquisa. De qualquer forma, trata-se de uma 
revolução nas interpretações até então oferecidas para a organização do legislativo norte-americano, o que 
por si, já justificaria sua referência.  
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entendidas como um bem coletivo, o papel das comissões é produzir e disseminar 
informação no legislativo. Quanto aos partidos, da mesma forma que para os 
distributivistas, para os adeptos da versão informacional os partidos não 
representam atores relevantes na organização legislativa. O ponto de referência 
para a avaliação dos resultados legislativos é a redução da incerteza, e não a 
distribuição de políticas. Isto implica assumir que uma organização legislativa será 
eficiente se for capaz e estimular a especialização e distribuir a informação. 
(KREHBIEL, 1992; LIMONGI, 1994; SHEPSLE & WEINGAST, 1994). 

 

The information and legislative organization (KREHBIEL, 1992) recuperou 

premissas até então esquecidas pelos neo-institucionalistas e isto tornou possível 

considerar novos postulados que, somados aos testes empíricos realizados em torno dos 

resultados até então oferecidos pelos distributivistas, caracterizou a obra como um 

verdadeiro divisor de águas nos estudos sobre o Congresso norte-americano.  

O seu ponto de partida está na recuperação da premissa de Polsby, segundo a qual 

“a estrutura caracteriza a legislatura”43 ou, mais especificamente, que as características 

estruturais importam significativamente nos resultados da produção de políticas e também 

na viabilidade do sistema político (KREHBIEL, 1992: p. 1). Para Polsby, batalhas sobre 

leis, procedimentos, arranjos institucionais ou regras sobre a organização legislativa são, de 

fato, batalhas sobre políticas públicas e quem as determina. Nesse caso, o que se entende 

por organização legislativa diz respeito à alocação de recursos e à distribuição de direitos 

parlamentares (individualmente ou em grupos).  

Isto quer dizer que o direito de propor legislação, de emendar legislação proposta e 

de organizar um staff para as suas atividades têm, segundo Krehbiel (1992), tem impacto 

tanto na performance individual dos legisladores (nível micro) quanto na performance da 

legislatura (nível macro), e nesta última, o impacto se dá tanto na produção de políticas 

quanto no desempenho da legislatura no contexto do sistema político como um todo.  

                                                           
43 O que está implícito aqui é que a explicação verdadeiramente institucional para a organização do 
legislativo só surge neste momento, quando se assume claramente que os equilíbrios são induzidos por 
estruturas e não por preferências. Cf. Shepsle e Weingast (1994). 
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 Em resumo, Krehbiel sugere que, para entender o legislativo, deve-se olhar para 

esta distribuição de recursos e de direitos parlamentares (institutional focus), e não 

simplesmente para o comportamento e as preferências dos policy makers (policy focus), 

como fizeram os distributivistas. O resultado desse debate foi uma teoria com diferentes 

implicações empíricas e com diferentes níveis de observação das escolhas legislativas.  

Figura 7. Teorias com diferentes implicações empíricas e com diferentes níveis de 
observação das escolhas legislativas. 

policy focus institutional focus 
 

 

Policies produzidas pelas legislaturas 
(mais agregado) 

 
 

Preferências dos policy makers 
(menos agregado) 

 
 

 

 
 

Redução da incerteza 
 
 
 

Instituições produzidas e empregadas  
nas legislaturas - regras, formas de organização, 

procedimentos, precedentes... 
(mais agregado) 

 
 

Versão distributiva Versão informacional 
               Fonte: Krehbiel, 1992. 

 
Este deslocamento do policy focus para o institutional focus posteriormente servirá 

a toda uma geração de novos estudos sobre o Congresso norte-americano44 e, nesse caso,  

esta proposição nos oferece uma nova questão que servirá de apoio à análise do caso 

brasileiro, o foco nas instituições. Mas é importante lembrar aqui que o foco nas 

instituições legislativas tal como nos oferece Krehbiel (1992) também será útil à versão 

partidária, portanto não será possível tomá-lo como traço distintivo, embora seja relevante 

na análise. Diante desta limitação, considerando que a versão informacional está construída 

sobre dois postulados principais: o postulado majoritário e o postulado da incerteza, julgo 

ser mais razoável retirar daí as questões analíticas.  

O primeiro deles, o postulado da maioria, tem fundamento na regra constitucional 
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que determina que toda decisão legislativa (substantiva ou procedimental) é resultado da 

vontade da maioria. Isto permite tratar a legislatura como um todo45. Isso nos leva ao 

segundo elemento que pode servir à nossa análise, o resultado legislativo, já que no caso 

distributivistas o resultado pode ser contrário aos interesses da legislatura, ao passo que 

para a versão informacional não.  

Por sua vez, o postulado da incerteza afirma que os congressistas não se preocupam 

com a política em si, mas com a incerteza sobre a relação entre a política escolhida e seus 

resultados. Assim, como os resultados da política são cercados de incerteza, a organização 

legislativa trabalha coletivamente para criar instituições que incentivem a disseminação de 

informação e a expertise, tudo isto, com vistas a decidir apoiada no maior número possível 

de informações. Com esta interpretação, as instituições passam a ser vistas como 

instrumentos para promover este bem coletivo, a informação. Um bem coletivo a ser 

perseguido pela legislatura e, em nome do qual, ela se organizará. Isso nos oferece a 

terceira questão analítica para a avaliação da presença da versão informacional no caso 

brasileiro, que é a premissa da informação incompleta. 

 Como não poderia deixar de ser, o mecanismo pelo qual se dá a organização 

legislativa no que diz respeito à composição dos comitês é totalmente diferente daquele 

oferecido pela versão distributivista. Aqui, em lugar da auto-seleção e de the interest-

advocacy-accomodattion syndrome, Krehbiel assume que a explicação se dá melhor pelo 

                                                                                                                                                                                
44 Quando falei das teorias positivas já tratei esta contribuição seminal como a linha divisória entre os estudos 
legislativos realizados por  demand side (demanda por instituições) e supply side (oferta de instituição) para 
explicação (SHEPSLE & WEINGAST, 1994).  
45 Tratar a legislatura como um todo indica tratar a vontade da legislatura como a vontade do eleitor mediano 
do plenário, vontade sobre a qual, nenhuma outra se sobrepõe. É bom lembrar que isto só é possível por que 
o teorema do eleitor mediano é um tipo de análise unidimensional, ao contrário da análise dos distributivistas.  
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mecanismo de seniority (antiguidade)46, segundo a qual os congressistas não têm interesse 

em mudar de comissão, já que a antiguidade é fundamental para sua carreira. Por outro 

lado, a compatibilidade do mecanismo de seniority com a teoria informacional se dá 

também porque este mecanismo proporciona a especialização dos congressistas a baixo 

custo, o que, como já vimos, é de interesse da legislatura. Assim, o papel desempenhado 

pelas comissões podemos retirar uma terceira questão analítica, o papel informacional das 

comissões. 

 Em resumo, as categorias analíticas oferecidas pela versão informacional foram: o 

postulado a incerteza, o postulado da maioria, o papel informacional das comissões e, 

adicionalmente o foco de análise, que, como veremos será altamente relevante. Uma vez 

tomadas essas referências, passemos à análise da versão partidária. .  

2.3. A versão partidária 
A versão partidária rompe com uma longa tradição entre os norte-americanos, que 

é a de considerar os partidos fracos e sem expressão na arena legislativa. Portanto, a 

essência desta versão está na sua visão diferenciada sobre o papel desempenhado pelos 

partidos, atribuindo-lhes a importante tarefa de promover a solução de dilemas coletivos. 

Esta versão pode ser dividida em duas abordagens, que se apresentam de maneira 

relativamente distintas, mas que devem ser entendidas como complementares: a primeira 

com foco nos problemas de coordenação, cuja obra que considerei aqui foi Legislative 

leviathan: party government in the house (COX & McCUBBINS, 1993). A segunda, com 

foco nos problemas de delegação, tem como principal formulação o livro The logic of 

delegation: congressional parties and the appropriations process. (KIEWIET & 

McCUBBINS, 1991). 

                                                           
46 Para a idéia original do sistema de seniority ver Polsby; Gallaher; Rundquist. (1969) The Growth of the 

Seniority System in the U.S. House of the Representatives. The American Political Science Review, Vol. 63 nº 
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No que diz respeito à primeira, a essência da racionalidade do modelo partidário 

está nas “externalidades”, ou seja, na necessidade de resolver problemas de coordenação. 

Assim, comitês são instrumentos organizacionais descentralizados de elaboração de 

políticas e requerem orquestração quando suas atividades específicas em suas jurisdições 

têm efeitos políticos relevantes (principalmente efeitos relativos aos objetivos de reeleição) 

frente aos não-membros dos comitês. Nesta interpretação, essa orquestração cabe aos 

líderes dos partidos.  

No caso da segunda, a perspectiva da delegação, a essência é a racionalidade 

proveniente das relações principal-agente. Aqui a análise se dá em torno das relações entre 

o executivo, o legislativo e a burocracia, pensados em termos de relação principal-agente, 

cuja delegação e accountability são as características essenciais. O foco desta abordagem 

está nas vantagens da especialização do trabalho contra os custos de monitoramento, 

controle e incentivo à especialização.  

 A versão partidária, tomada principalmente pela perspectiva de Cox e McCubbins 

(1993) em seu principal trabalho, pode ser resumida nos seguintes termos:  

Processos e instituições legislativas têm por finalidade resolver dilemas de ação 
coletiva, e são os partidos que desempenham este papel. Isso porque os atores mais 
relevantes são representantes do partido majoritário e, portanto, controlam tanto o 
processo legislativo, quanto o sistema de comissões. Em resumo, partidos são uma 
espécie de Cartel Legislativo, que usurpam o poder de fazer as regras no 
Congresso, dando poderes especiais a seus membros. O mecanismo apontado pelos 
autores é o conditional-party government. O papel dos comitês é, mais uma vez, 
reinterpretado, pois para os adeptos da versão partidária os comitês são realmente 
agentes da produção legislativa, mas sua influência existe somente quando eles 
servem aos interesses partidários. Os modelos do tipo governo dos comitês, se 
sustentam em dois pontos essenciais: (i) o processo de auto-seleção – versão 
distributivista e (i) a norma da antiguidade – seniority – versão informacional. Já a 
versão partidária se apóia na regra de seniority, entretanto, seus teóricos focam o 
processo no ponto final da designação dos membros das comissões (COX & 
McCUBBINS, 1993; KIEWIET & McCUBBINS, 1991; LIMONGI, 1994; 
SHEPSLE & WEINGAST, 1994).A sucinta descrição acima, que traz as idéias 

                                                                                                                                                                                
3 (sep. 1969), pp. 787-807. 
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e premissas centrais do modelo do governo partidário, em contraposição ao governo dos 

comitês, é relativamente válida para as duas vertentes da versão partidária, mas uma rápida 

reflexão sobre os aspectos que as diferenciam é importante para que não façamos uma 

generalização muito grosseira. 

2.3.1. O foco nos problemas de coordenação 

No que diz respeito à visão com foco nos problemas de coordenação (COX & 

McCUBBINS, 1993), vemos que ela reavalia o papel dos partidos políticos e dos comitês 

na arena legislativa investigando como se dá a interação entre eles. Nesta visão, comitês 

são instrumentos da vontade dos partidos, mas a riqueza desta explicação está na 

proposição dos mecanismos que fazem o partido funcionar de forma eficiente. Para 

explicar a eficiência partidária, os autores recorrem às teorias que explicam características 

institucionais em termos de escolhas feitas por indivíduos racionais diante de dilemas 

coletivos e, ao fazê-lo, examinam as respostas que cada uma dessas teorias dá às seguintes 

questões: como instituições resolvem dilemas coletivos? e, quais são os custos embutidos 

nas soluções institucionais?  

Um dilema coletivo é uma situação em que o comportamento racional de uma parte 

dos indivíduos pode levar a resultados unanimemente não-preferidos (efeitos não-

intencionais ou efeitos perversos, como se queira chamar). De um modo geral, as teorias 

apontam que a solução para dilemas coletivos está na constituição de uma autoridade 

central47. De forma bastante resumida, esta solução do agente central se explica por que 

ele: (i) sustenta os custos diretos de monitorar os envolvidos em dilemas coletivos; (ii) pela 

sua posição institucional, possui incentivos seletivos com os quais pode punir aqueles que 

não cooperam e gratificar os que cooperam; e (iii) ele é motivado a suportar os custos e 
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monitorar e “administrar” recursos escassos porque de alguma forma ele é recompensado 

por isso, ou seja, há algum esquema de compensação montado para conciliar os interesses 

pessoais deste agente com a produção coletiva. 

Pois bem, para Cox e McCubbins (1993), no plano do legislativo é isso mesmo que 

acontece com os partidos, eles resolvem os seus dilemas coletivos porque têm agentes 

centrais (que são os líderes partidários) que possuem poderes relativos aos atributos acima 

citados. Esta proposição se tornou válida, porque a análise empírica mostrou que  os 

partidos demonstraram ter uma agenda relativamente definida, com certa coerência interna 

e com uma coesão razoáveis48.  

A proposição é formulada da seguinte forma pelos autores: “como um partido com 

uma substancial coerência de propósitos coletivos pode emergir de uma interação 

voluntária de indivíduos políticos?” (COX & McCUBBINS, 1991). A resposta dada pelos 

autores é institucional, baseada em muitos estudos que enfatizam os objetivos de reeleição 

dos legisladores por entenderem que os demais propósitos derivam basicamente deste. A 

reeleição seria, portanto, um importante componente de sua motivação. Considerando que 

a probabilidade de reeleição de um típico membro do Congresso não depende apenas de 

suas qualidades e características individuais, mas depende também de recursos partidários 

e de características coletivas do partido a que pertence, essas influências que o partido tem 

implicam em um componente coletivo da reeleição e isso afeta de alguma forma os 

candidatos de um mesmo partido, induzindo-os a cooperar.  

Para os autores, a opinião pública sobre o partido do legislador consiste de ações, 

                                                                                                                                                                                
47 O exemplo clássico de autoridade central é o Leviatã de Hobbes, mas os autores também consideram as 
teorias do empreendedor econômico e do empreendedor político.  
48 Aqui é importante chamar a atenção para a cuidadosa análise empírica dos autores que afirmam que não 
houve declínio na agenda partidária após o new deal, seja para republicanos seja para democratas. As 
alterações na agenda partidária nos anos 80 não são uma evidência de que a longo prazo existe um erosão na 
coesão partidária e na agenda partidária. (COX & McCUBBINS, 1991) 
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crenças e resultados comumente atribuídos ao partido como um todo. Isto corresponderia à 

tendência das crenças dos cidadãos acerca das ações e resultados atribuídos ao partido. 

Mas, se esta proposição estiver certa, a explicação distributivista faz todo sentido, pois 

basta ao legislador agradar individualmente os seus constituintes. Entretanto, na visão de 

Cox e McCubbins (1991) são os fatores nacionais que têm maior impacto sobre os 

resultados eleitorais. Assim, as legislações aprovadas por um partido, ou por ele sugeridas, 

presumivelmente têm algum impacto. 

Em resumo, os partidos que se organizam suficientemente para capturar os potenciais 

benefícios coletivos serão mais bem sucedidos eleitoralmente e têm mais chances de 

prosperar do que aqueles que não o fazem. Partidos são, portanto, maximizadores da 

reeleição. Contudo, isto gera um problema de ação coletiva porque cada legislador deseja 

maximizar sua probabilidade de reeleição e pode agir de diversas formas com esse intuito 

(votar, discursar, por exemplo), de forma que isso afeta a sua reputação pessoal. Como a 

reputação pessoal é um ben privado, não é difícil explicar por que legisladores evitam 

atividades que possam prejudicar suas próprias reputações. Em contrapartida, a reputação 

coletiva do partido é um bem público e isso significa que, como bem coletivo, pode acabar 

recebendo menos atenção do que o desejável, tal como em Olson, no problema do free 

rider. Isto implica que podemos estar diante de uma ineficiência eleitoral, ou seja, diante 

da necessidade da produção de um bem coletivo (a reputação partidária), os parlamentares, 

agindo racionalmente, acabariam não arcando com os custos da produção deste bem 

coletivo, e assim estariam produzindo um resultado não-intencional pior para todos.  

No plano mais agregado, esta ineficiência eleitoral aconteceria no legislativo como 

um todo, porque nenhum membro do legislativo querendo contribuir com os custos da 

produção do bem público, nada então seria produzido, daí termos a principal proposição da 
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versão partidária: a de que pela ação do partido, é possível evitar esta ineficiência.  

Como vemos, a reeleição é dominante, mas sua importância pode ser modificada 

significativamente pelo desejo de avanços internos – definidos tanto em termos do avanço 

de um partido para o status de partido majoritário, como em termos de um avanço pessoal 

do parlamentar, que quer um posto mais alto na hierarquia, comitês ou liderança partidária 

(COX & McCUBBINS, 1991). Assim, se o desejo de avanço na estrutura legislativa torna-

se demasiadamente amplo, o partido passa a ter um importante papel na solução do 

problema da ineficiência eleitoral, pois produzir bons resultados é relevante para o próprio 

partido.   

Já no interior do partido, o líder partidário é escolhido de forma que sua reeleição 

pessoal não seja incompatível com os deveres do seu posto. Assim, criando um posto de 

liderança que seja ao mesmo tempo atrativo e eletivo, a organização partidária pode induzir 

seu líder a internalizar o desejo eleitoral coletivo de seu partido. Em suma, usando os 

termos de Olson, a criação de uma posição cujo ocupante seja pessoalmente motivado a 

perseguir os interesses coletivos serve para fazer do partido um grupo privilegiado. (COX e 

McCUBBINS, 1991).  

De forma resumida, o que Cox e McCubbins (1991) fazem em Legislative 

Leviathan, é analisar uma série de dilemas coletivos, ou seja, problemas com os quais os 

legisladores e os partidos se deparam, porque agindo individualmente não conseguem 

capturar os ganhos eleitorais advindos da legislação aprovada em favor de seus distritos. 

Por sua vez, problemas como os relativos a bens públicos, “externalidades” e coordenação, 

impõem a necessidade de criar mecanismos (instituições) que sejam capazes de fazer com 

que eles possam capturar potenciais ganhos de troca. Nesta abordagem, partidos servem 

para que os legisladores consigam seus objetivos. 
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Vistos os problemas de coordenação, passemos aos problemas de delegação. 

2.3.2. O foco nos problemas de delegação 

No que diz respeito à visão com foco nos problemas de delegação (KIEWIET & 

McCUBBINS, 1991), sua maior contribuição foi tratar o Congresso, a presidência e a 

burocracia como atores em interação estratégica, o que até então não havia sido feito, pois 

as preocupações anteriores residiam no estudo desses atores isoladamente. Dito de outra 

forma, o objetivo dos autores foi discutir a influência dos partidos políticos (aqui tomados 

como policy makers) sobre a política nacional como um todo. 

Os autores fazem uma revisão na tradição de estudos sobre os partidos na arena 

parlamentar e apontam algumas características da política americana como fatores que 

contribuem para as “falhas” dos partidos no Congresso: o federalismo, a separação dos 

poderes, distritos single-membe, e outros. Entretanto, a novidade por parte da abordagem 

de Kiewiet e McCubbins (1991) está em assumir que estas falhas e limitações que são 

atribuídas aos partidos, especialmente do partido majoritário, são largamente auto-

impostas. Ou seja, a delegação de autoridade legislativa para os comitês esta relacionada à 

maximização da reeleição, e isto explica por que os congressistas delegam poder para os 

comitês cujas jurisdições coincidem com os interesses dos grupos-chave nos seus distritos. 

Por outro lado, a delegação das funções legislativas para o Presidente e para a 

burocracia também se amplia por motivações eleitorais. A primeira no sentido de garantir o 

bom desempenho do presidente (o que tem um impacto significativo para a reeleição dos 

congressistas de seu partido), a segunda no sentido de dividir os custos relacionados ao 

bom ou mau desempenho das políticas, que também têm um peso eleitoral. (KIEWIET & 

McCUBBINS, 1991). Assim, os autores interpretam tanto a delegação interna, quanto a 

delegação externa, para o presidente e para a burocracia, não como falha dos partidos, mas 
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como inevitáveis, e até mesmo desejáveis pelos próprios partidos.  

Esta delegação traz em si um problema amplamente discutido na ciência política 

norte-americana, o de que delegação implicaria necessariamente em abdicação, pois toda 

delegação implica alguma perda. Esta perda está relacionada aos problemas de agência49. 

Isto quer dizer que sempre haverá um conflito entre os interesses de quem delega 

autoridade (principal) e aqueles que a recebem (agentes). Ou seja, é racional esperar que os 

agentes tenham comportamentos oportunísticos, pois possuem interesses próprios no que 

diz respeito às restrições impostas pela relação com o principal.  

Toda a análise de Kiewiet e McCubbins (1991) está focada nos mecanismos que os 

principais utilizam para diminuir os custos da agência50 nas relações tanto de delegação 

interna quanto de delegação para o presidente e a burocracia. Como estes mecanismos não 

são nem permanentes (pois são constantemente reavaliados) e nem precisam ser tomados 

isoladamente, ou seja, muitas vezes são utilizados de forma combinada, a sofisticação da 

análise dos autores fica por conta desta combinação de mecanismos. 

 Na verdade, a obra pode ser compreendida como um grande teste de hipótese. A 

hipótese em questão é: se os partidos têm repetidamente sido privados do papel central de 

policy-maker, em outras palavras, se a delegação levou  inevitavelmente à abdicação 

(KIEWIET & McCUBBINS, 1991). Em suma, os autores procuraram observar a 

verdadeira extensão da delegação, tanto interna como externa. 

Mais que isto, eles discutem a habilidade do partido majoritário para perseguir seus 

                                                           
49 Estes problemas são, genericamente falando, os problemas de cooperação, coordenação e ação coletiva. 
Eles são resumidos pelos autores em Hidden action e Hidden information, dilema de Madison e os problemas 
de principais coletivos e agentes coletivos. Para uma visão detalhada dos problemas de agência ver Kiewiet e 
McCubbins (1991). 
50 Os problemas de agência podem ser contornados se seus custos forem devidamente mensurados. As quatro 
maiores classes de mensuração e controle destes custos são: (i) contract design; (ii) screening and selection 
mechanism; (iii) monitoring and reporting requirements e (iv) institutional checks. Para maiores detalhes ver 
Kiewiet e McCubbins (1991) pp. 27 a 34. 
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objetivos políticos. O resultado deste teste é a rejeição da hipótese. Em resumo, a 

alternativa colocada pelos autores para a hipótese da abdicação é que é possível delegar 

autoridade para outros e continuar obtendo resultados desejáveis em favor dos partidos. 

Nesse sentido os autores afirmam categoricamente que, na verdade, resultados desejáveis 

só podem ser obtidos pela delegação da autoridade para outros (KIEWIET & 

McCUBBINS, 1991). 

2.3.2.1. Congresso, presidentes e burocracia: três formas de delegação 

No foco dos autores estão, como já disse, as três principais formas de delegação da 

autoridade dos partidos: (i) dos partidos para o conjunto de membros que servem aos 

comitês; (ii) do Congresso para o presidente e (iii) do Congresso para os oficials (agentes 

não-eleitos da burocracia federal). Cada uma dessas formas de delegação possui uma 

forma peculiar de relação principal-agente e um conjunto próprio de problemas.  

No caso da delegação interna (a organização do Congresso), a divisão de trabalho 

não apenas define o fluxo do processo legislativo, mas também encoraja o 

desenvolvimento de policy expertise, da memória institucional e confere maior estabilidade 

no processo de policy-making. Os comitês possuem mais informações sobre as matérias e 

têm outras vantagens estratégicas, como por exemplo, um maior poder de influência sobre 

as políticas sob sua jurisdição (KIEWIET & McCUBBINS, 1991).  

Como já vimos, a delegação primariamente está correlacionada a considerações 

eleitorais, ou seja, a delegação da autoridade legislativa para os comitês, segundo consenso 

dos estudiosos, tem a ver com a maximização dos ganhos eleitorais para a reeleição, mas 

isso não acontece, é bom lembrar, sem os já citados custos de agência.  

No caso da delegação do Congresso para o Presidente, os autores afirmam que ver 

o Congresso como a agência suprema do governo – livre da influência do Executivo, é uma 
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visão ingênua. Em outras palavras, admitir que o Executivo só poderia munir o legislativo 

de informações, não podendo emitir opiniões, recomendações ou projetos de lei, não 

parece ser uma alternativa plausível. A própria Constituição trouxe problemas para a 

supremacia do Legislativo, conferindo ao Presidente o poder de fazer recomendações e, o 

mais importante, estabeleceu o poder de veto. O veto significa que qualquer legislação 

deve ser acomodada nas preferências estabelecidas pelo Presidente tornando-o a terceira 

agência do Legislativo. Assim, o veto presidencial como o último estágio do processo 

legislativo, produz uma sombra sobre tal processo desde os seus primeiros estágios e, 

portanto, é um instrumento poderoso.  

Por outro lado, a delegação ao Presidente também está assentada no fato de que ele 

detém informações mais precisas sobre o que realmente pode e deve ser feito pelo governo. 

Ademais, é vantajoso delegar a tarefa de coletar, avaliar e integrar a informação 

transformando-a numa proposta de política concreta num agente singular que se torna 

claramente accountable, seja o presidente, seja um outro líder da burocracia do governo ou 

um dos seus departamentos. 

Outro ponto, e talvez o principal, é que o Presidente é o mais proeminente membro 

do partido; assim, os seus companheiros partidários estarão a ele associados e, 

consequentemente, os membros do Congresso que sejam do partido do Presidente têm 

fortes incentivos para estabelecer juntamente com ele uma agenda em comum. A 

delegação de poderes ao Presidente não foi vista, inicialmente, como acarretando riscos 

institucionais. Entretanto, posteriormente, foi tida como uma fraqueza endêmica do 

Legislativo. No entanto, a avaliação dos autores é que o Congresso desempenha um papel 

principalmente pelo suporte que ele é capaz de dar ao programa do presidente, e não pela 

sua apatia.  
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Na terceira e última forma de delegação estudada pelos pesquisadores, a delegação à 

burocracia, afirma-se que, inevitavelmente, o Congresso delega ao Executivo as tarefas 

para implementação de políticas públicas que não possam ser utilizadas com fins eleitorais. 

Em conformidade com a idéia da supremacia do Legislativo, funcionários só poderiam 

minimamente ter discricionariedade ou possibilidade de interpretação com a finalidade de 

fazer cumprir a lei. Isto acarretaria um custo muito alto, pois o Congresso estaria obrigado 

a escrever leis muito específicas e concretas. Essa doutrina é contrária à delegação do 

Poder Legislativo a funcionários não eleitos, pois, segundo ela, só os eleitos estão 

habilitados a exercer legitimamente o poder de coerção governamental.  

Todavia, a legislação é para o futuro, logo, sempre existirão contingências que não 

podem ser previstas e, dessa forma, o detalhamento das leis pode resultar em ineficiência e 

constituir um grande problema. Este entendimento sugere que assim, por delegação do 

legislativo, é eficiente que as autoridades não eleitas passem a tomar decisões em casos 

contingentes, embora alguns entendam a delegação a agentes não eleitos como ineficiência 

do Legislativo. Essa é, na visão dos autores, uma posição equivocada. Segundo eles, o 

Congresso sempre pode reclamar a porção que fora delegada do mandato legislativo 

quando ocorrer qualquer omissão da atividade burocrática. Embora reconheçam que, em 

virtude da própria natureza da delegação, isso é sempre problemático, a visão de que a 

burocracia é vista como uma criatura que pode se voltar contra o criador é superficial, pois, 

para os autores, é possível controlar os custos da relação principal-agente. 

Ainda de acordo com ao autores, toda essa discussão da delegação entre Legislativo, 

burocracia e presidentes é amplamente explicada por um mecanismo que denominaram the 

appropriations process. Passemos a ele. 

2.3.3. Abdicação x delegação: the appropriations process 
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Em nenhum lugar a lógica da delegação é mais convincente do que nas subvenções 

para os inúmeros programas e atividades do governo federal. Também em lugar algum é 

mais importante para os partidos garantir sua capacidade de fazer política a ter que perdê-la 

para os comitês, presidente ou a burocracia. “Gastar é política e a definição de prioridades 

nos gastos [em estabelecer em que e quando se vai gastar] é o caminho para definir o que 

significa ser Republicano ou Democrata” (KIEWIET & McCUBBINS, 1991). 

Diante disto, a criação de um comitê de orçamento dentro do Congresso norte-

americano gerou informações assimétricas, que, em conjunto com a jurisdição do comitê, 

fez aflorar a dúvida se a delegação é equivalente à abdicação.  

Inicialmente, a ciência política norte-americana apontava mais na direção da abdicação. 

Posteriormente, surge a possibilidade de que o Congresso poderia tomar qualquer uma das 

seguintes posições no que tange ao orçamento: (i) conduzir ele mesmo o processo de 

compreender e unificar o orçamento, estabelecer um processo consolidado e equipar os 

comitês com recursos e pessoal qualificado ou (ii) designar a responsabilidade para 

preparar o orçamento nacional para o Executivo, reservando para o Legislativo a 

capacidade de revisão. O Congresso optou pela delegação e, na visão de muitos estudiosos 

da ciência política, essa delegação implicou num divisor de águas na relação 

Executivo/Legislativo nos Estados Unidos.  

Essa delegação foi vista como uma forma do Legislativo ter perdido a capacidade de 

escolher as prioridades da nação. Mas, na verdade, o Congresso se viu em um dilema: 

garantir aos burocratas discricionariedade e flexibilidade ao entregar a responsabilidade 

sobre as despesas diminuindo sua própria força, ou delegar este poder e aumentar sua  

habilidade para perseguir seus objetivos eleitorais próprios. 

Muitos estudiosos acham que as agências burocráticas levam na matéria vantagem 
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sobre o Legislativo, mas os autores discordam dessa visão. Mais uma vez aqui está claro 

que eles entendem que os custos da delegação podem perfeitamente ser controlados, 

inclusive do ponto de vista do orçamento. 

2.4. Quadro comparativo das teorias positivas sobre a organização do 
legislativo 

Com base nas referências consultadas, foi possível montar um quadro comparativo 

com as principais noções-chave que orientaram os pesquisadores do Congresso norte-

americano, em cada versão, desde o trabalho fundador de Shepsle (1978).  

Obviamente, o universo de problematizações é muito mais amplo e aqui não 

poderia mesmo constar um mapa completo dos conceitos e proposições trabalhadas. 

Entretanto, considero que as categorias escolhidas resumem bem as idéias de cada versão e 

é precisamente com base nelas que procurarei investigar de que forma e com que força 

essas teorias orientaram a produção de estudos sobre o Congresso Nacional.  

Adicionalmente, é importante lembrar que o pressuposto da racionalidade, o papel 

relevante das instituições e a premissa da reeleição são também elementos essenciais em 

todas essas teorias. Eles ficaram de fora do quadro porque, na verdade, são comuns a todas 

as versões e, portanto, não precisam ser considerados isoladamente à luz de cada uma 

delas. 

Lembro, entretanto, que esses elementos também serão considerados quando da 

investigação da presença da influência das teorias positivas sobre o Legislativo no caso 

brasileiro, pois se tratam realmente do ponto de partida de todas as teorias, ou seja, a base 

sobre a qual todas as teorias foram erigidas.  

Consideradas as noções chave do quadro 4, e os pressupostos e premissas acima 

referidos, considero que, agora sim, podemos passar à análise do caso brasileiro. 
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Quadro 4. Noções-chave das teorias positivas sobre o Legislativo norte-americano. 

Questões 

analíticas 

Versão Distributivista Versão Informacional Versão Partidária 

Idéia central O Legislativo é um mercado, e a 
organização legislativa tem por 
finalidade garantir estabilidade nos 
ganhos de troca. 
 
Os elementos essenciais do 
argumento que foca os comitês 
como instituições que permitem 
ganhos de troca são: (i) que as 
preferências por políticas são 
heterogêneas e (ii) que as escolhas 
por policies se dão num contexto 
multidimensional.  Ou seja,  a troca 
é possível somente quando 
diferentes tipos de políticas estão 
em negócio e quando preferências e 
prioridades referentes a essas 
políticas são heterogêneos. 

O Legislativo se organiza para 
produzir e disseminar informação.  
 
 
 
O elemento essencial é a 
informação imperfeita, capturado 
pelo postulado da incerteza de 
krehbiel (1992). Existe a 
oportunidade de membros 
ganharem a partir da aquisição e 
disseminação de informação, tanto 
sobre as relações entre os 
instrumentos alternativos de 
políticas, quanto sobre os  
resultados das políticas. 

Os partidos têm o papel de resolver 
problemas de ação coletiva 
(externalidades/coordenação e 
delegação). 
 
Coordenação  

Comitês são instrumentos 
organizacionais descentralizados de 
elaboração de políticas que 
necessitam de orquestração quando 
suas atividades específicas em suas 
jurisdições têm efeitos políticos 
relevantes frente aos não-membros 
dos comitês. Os partidos, através de 
seus líderes, realizam esta 
orquestração.  
 
Delegação 

O Legislativo delega (intrena e 
externamente) a partir da 
racionalidade proveniente das 
relações principal-agente. Aqui o 
foco principal está nas vantagens da 
especialização do trabalho contra os 
custos de monitoramento, controle 
e incentivo à especialização. 

Postulados 
 

O sistema eleitoral determina a 
organização legislativa (reeleição 
como resultado da distribuição). 

Informação incompleta (incerteza 
quanto aos resultados das políticas). 
 
Postulado da maioria (primazia das 
decisões majoritárias). 

Governo partidário condicional no 
Legislativo. 
 
É possível controlar os custos da 
agência pelo monitoramento. (o 
Legislativo delega e não abdica). 

Foco 
 

Congressista  
(policy focus). 

Instituições 
(institutional focus). 

Instituições 
(institutional focus). 

Variáveis 
Explicativas 

Sistema eleitoral  
(exógena). 

Distribuição de direitos e recursos 
no interior do Legislativo. 
(endógena) 

Distribuição de direitos e recursos 
no interior do Legislativo. 
(endógena) 

Força dos 
partidos 

Nenhuma (pró-forma) Força limitada Partidos poderosos 

Papel das 
Comissões 

Facilitar os ganhos de troca. Produzir e disseminar informação. Instrumentos organizacionais 
descentralizados de elaboração de 
políticas. 

Poder das 
comissões 

Comissões Poderosas  
(órgão decisório descentralizado) 

Pouco poderosas 
(submetidas à vontade do eleitor 
mediano do Plenário) 

Nenhum poder 
(atende aos interesses dos partidos). 

Designação dos 
membros 

Auto-seleção. Seniority. Seniority. 

Preferências 
no interior das 

comissões 

Homogêneas. Heterogêneas. Heterogêneas. 

Comportamento 
parlamentar 

Individualista e conflituoso. Coletivo. Coordenado e cooperativo. 

Equilíbrio 
 

Equilíbrios induzidos por 
preferências. 

Equilíbrios induzidos  por 
estruturas. 

Equilíbrios induzidos  por 
estruturas. 

Mecanismos 
explicativos 

The interest-advocacy-

accomodation syndrome 

 
 

Rattionally-designed legislative 

organization 

Conditional party government. 

 
Cartel legislativo 
 
The appropiation process 

Outcomes 
legislativos 

Políticas distributivas e gasto 
público excessivo.  

Políticas produzidas sob um grau 
menor de incerteza. 

Delegação de prerrogativas para o 
presidente e a burocracia 

Fonte: Shepsle (1978); Krehbiel (1992); Cox e McCubbins (1992); Kiewiet e McCubbins (1991). 
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CAPÍTULO 3 

3. A ciência política brasileira e os estudos legislativos 

Com a redemocratização do país a partir de 1985 e, em especial, com a nova ordem 

constitucional inaugurada em 1988, tem início na ciência política brasileira um esforço 

coletivo para produzir boas explicações sobre nossas instituições políticas. Nesse contexto, 

o Poder Legislativo se tornou um privilegiado objeto de estudo. O ponto de inflexão desses 

estudos é no inicio dos anos 90 e, de lá para cá, muitas foram as tentativas de produzir boas 

explicações sobre o funcionamento do Congresso Nacional. A princípio os estudiosos 

focaram a instituição como resultado das instituições eleitorais e partidárias, e em seguida, 

procuraram explicá-la a partir de suas próprias características, instituições políticas, 

organizacionais e, em especial, na busca de padrões na relação entre Executivo e 

Legislativo.  

Podemos tomar como marco teórico inicial deste período a pesquisa denominada, 

por sugestão de Guilhermo O´Donnell, "Terra incógnita: funcionamento e perspectivas do 

Congresso Nacional". Naquele momento, como resultado dessa pesquisa, um survey da 

literatura norte-americana foi publicado por Fernando Limongi na BIB – 1994, com a 

expectativa de que a vasta produção norte-americana
51

 sobre a organização legislativa 

pudesse lançar luz sobre os nossos parcos conhecimentos sobre o funcionamento do 

Congresso brasileiro.  

Dois outros marcos significativos deste momento são também duas teses de 

doutorado que podem ser consideradas paradigmáticas: a primeira é a de Santos (1995), 

                                                           
51 Nas palavras do próprio Limongi  “(...) este artigo foi escrito com um olho no Congresso brasileiro. Não 
são muitos os estudos que o tomam como objeto. Se se pretende alterar esta situação, travar conhecimento 
com o debate que se desenvolve entre os estudiosos do congresso mais estudado de todo o mundo me parece 
um bom começo” (Limongi, 1994: p. 4). 
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denominada “Os microfundamentos do clientelismo no Brasil” (IUPERJ), e a segunda a de 

Pessanha (1997), intitulada “Relação entre os poderes executivo e legislativo no Brasil: 

1946-1994” (USP).  A partir dessa grande pesquisa e desses trabalhos fundadores, muitos 

outros foram desenvolvidos mas, curiosamente, apenas uma única revisão bibliográfica foi 

feita sobre Partidos, Eleições e Poder Legislativo (LIMA Jr., 1999). Registro isto porque 

certamente esse foi um dos motivos pelos quais escolhi fazer uma dissertação sobre este 

tema.  

Nessa revisão, Lima Jr. (1999), embora muito crítico com a qualidade da ciência 

política em geral feita no Brasil, avaliou da seguinte forma a produção no subcampo dos 

estudos legislativos: 

“(...) é preciso reconhecer dois aspectos importantes: nos últimos anos, a adesão ao 
canônico tem sido crescente, e isso tem se revelado na produção. Em segundo 
lugar, creio que a simples inspeção visual da documentação sobre grandes 
seminários internacionais e das associações nacionais de ciência política revelam, 
igualmente, extrema variação qualitativa da produção, mesmo quando esta, 
supostamente, adere-se àquilo que é visto como canônico” (LIMA, Jr., 1999, p.17). 

 
Nesse contexto, de adesão ao canônico e de busca pelo rigor científico, a ciência 

política no Brasil começou a apresentar resultados que apontavam a organização e o 

funcionamento do Congresso Nacional de pelo menos três formas distintas.  

“1) o poder legislativo como resultado da operação do processo eleitoral, 
conformando a representação política popular; 2) estudos sobre o recrutamento dos 
congressistas; e 3) análises centradas no comportamento do congressista voltadas 
para a compreensão do processo decisório no legislativo e suas relações com o 
Executivo” (LIMA Jr., 1999: p.39). 
 

Considerando este quadro, analisei a produção científica na área de estudos 

legislativos no período de 1994 a 2005 e, até onde pude ver na minha análise da literatura, 

tanto a previsão de Limongi (1994) se concretizou, como as avaliações de Lima Jr. (1999) 

se mantêm. Ou seja, As teorias norte-americanas influenciaram sobremaneira os estudos 

sobre o Congresso Nacional, e os avanços científicos dos estudos na área apresentaram não 
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apenas a adesão ao canônico apontada por Lima Jr. (1999), como também uma ampla 

diversificação de métodos e técnicas de pesquisa, que hoje garantem qualidade e 

confiabilidade bastante elevada a estes estudos.  

Essa proposição poderá ser confirmada daqui por diante, tanto pela análise crítica 

feita da literatura, quanto pelos resultados a que chegamos na consulta feita pelos 

especialistas. Vejamos. 

3.1. Analise crítica da literatura 

Por literatura científica entendo artigos publicados em revistas científicas, 

comunicações em congressos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

livros publicados e working papers. Entretanto, no âmbito desta pesquisa, priorizei ao 

máximo os artigos científicos por considerá-los a parte mais relevante da produção, ou 

seja, aquele substrato que foi mais amplamente avaliado pela comunidade científica e que 

mereceu, ao final, uma indicação para publicação. No mais, uma análise como esta não 

poderia mesmo ser censitária, pois os números encontrados tornaram esta tarefa inviável, 

pelo menos no contexto de uma dissertação de mestrado como esta52. De qualquer forma, 

penso ter dado atenção a uma parte significativa da produção.  

O período da revisão compreende 11 anos (1994-2005), como já afirmei, e os 

critérios utilizados53 para a escolha dos trabalhos foram definidos de acordo a formulação 

do problema, ou seja, trabalhos que se caracterizam como explicações comprometidas com 

causalidade, trabalhos empiricamente motivados e trabalhos que guardam alguma relação 

                                                           
52 Um levantamento preliminar, realizado quando ainda estava entre minhas intenções de incluir as 
dissertações e teses nesta análise, mostrou uma quantidade inicial de 63 teses e dissertações na área de 
estudos legislativos, produzidas nos 11 programas de pós-graduação em Ciência Política e Sociologia que 
foram consultados (USP, UNB, IUPERJ, UFMG, UFRGS, UFF, UFPE, Unicamp, UFF, Unesp e PUC/Rio). 
Os dados estão à disposição dos interessados. 
53 Parte significativa dos critérios aqui adotados foram aproveitados de LIMA Jr. (1999), na sua revisão 
realizada em 1997. Ver MICELI, S. (2002). O que ler na ciência social brasileira. 2.ed. São Paulo : Ed. 
Sumaré; ANPOCS ; Brasília, DF : CAPES. 
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com a produção norte-americana, portanto:  

a) foram incluídos apenas os trabalhos que trazem alguma explicação sobre o 

Congresso Nacional, ou seja, explicações sobre o legislativo estadual e 

municipal não foram consideradas; 

b) não considerei também alguns trabalhos que buscam explicar aspectos relativos 

a políticas públicas específicas na arena legislativa54. Tomei esta decisão por 

que, embora eles tragam alguma explicação sobre o Congresso, a idéia foi 

analisar os autores preocupados com explicações mais generalizadoras sobre o 

Legislativo; 

c) pelo mesmo motivo acima mencionado resolvi deixar de fora também os 

recentes estudos sobre migração partidária na Câmara dos Deputados. Penso 

que eles dizem muito sobre os partidos e seu comportamento no legislativo, mas 

não são propriamente tentativas de explicações sobre o Congresso Nacional;55 

d) estudo de sistemas políticos em perspectiva comparada também não foram 

incluídos, embora saibamos de sua importância e que cada vez mais crescem 

em número e qualidade na ciência política brasileira;56 

                                                           
54 Entre outros trabalhos podemos citar: RICCI, P. e LEMOS, L. B. (2004). Produção legislativa e 
preferências eleitorais na Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, Jun 2004, vol.19, Nº. 55, p.107-129; SANTOS, F. e PATRÍCIO, I. (2002). 
Moeda e poder legislativo no Brasil: prestação de contas de bancos centrais no presidencialismo de coalizão. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, Jun 2002, vol.17, no.49, p.93-113; RODRIGUES, M. M. A e ZAULI, 
E. M. (2002). Presidentes e Congresso Nacional no processo decisório da política de saúde no Brasil 
democrático (1985-1998). Dados –Revista de Ciências Sociais, 2002, vol.45, no.3, p.387-429. 
55 Entre os principais trabalhos desta área podemos citar SANTOS, A. M. (2001).  Sedimentação de lealdades 
partidárias no Brasil: tendências e descompassos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.16, no.45; 
DINIZ, S. (2000). As migrações partidárias e o calendário eleitoral. Revista de Sociologia e Política, no.15; e 
MELO, C. R. F. (2003). Migração partidária, Estratégias de Sobrevivência e Governismo na Câmara dos 
Deputados. In: TAVARES, José Antonio Giusti. (Org.). O Sistema Partidário na Consolidação da 
Democracia Brasileira. 1 ed. Brasilia, v. 1, p. 163-226; MELO, C. R. F. (2003). Migração Partidária na 
Câmara dos Deputados: causas, conseqüências e possíveis soluções. In: BENEVIDES, Maria Vitória; 
VANUCHI, Paulo & KERCHE, Fábio (Orgs.) (2003) Reforma Política e Cidadania. 1 ed. São Paulo, v. 1, p. 
321-343, entre outros. 
56 Destaco aqui o amplo trabalho que vem sendo realizado no âmbito da América Latina por Fabiano Santos 
(IUPERJ), Carlos Ranulfo e Fátima Anastásia (UFMG), numa parceria que já está produzindo muitos frutos. 
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e)  a utilização de material empírico por parte do autor também serviu como 

exigência básica para a seleção de um trabalho, ou seja, trabalhos de caráter 

ensaístico ou puramente opinativos não foram considerados; 

f) estudos de cunho eminentemente normativo ou jurídico também foram 

excluídos (embora tenham sido consultados algumas das boas descrições 

jurídicas para o melhor entendimento das normas constitucionais e das regras de 

funcionamento do Congresso Nacional); 

g) foram excluídos também trabalhos de natureza jornalística ou de memórias de  

depoimentos de atores políticos; 

h) trabalhos sobre a história do Legislativo no Brasil também ficaram de fora do  

escopo da pesquisa; 

i) foram considerados trabalhos sobre o Legislativo produzidos por cientistas 

políticos nacionais e por brasilianistas, publicados tanto em periódicos 

nacionais quanto em publicações internacionais. 

Considerando esses critérios de escolha das fontes primárias, cheguei a uma lista 

preliminar de artigos científicos, comunicações científicas e capítulos em livros que se 

encontra no anexo I. Esta lista é resultado de pesquisa nos principais periódicos brasileiros 

e alguns internacionais (via Periódicos Capes e Scielo), nos anais dos principais eventos 

científicos brasileiros (Encontro Nacional da ANPOCS e da ABCP - via internet), nos 

departamentos de Ciência Política das principais universidades brasileiras (também via 

                                                                                                                                                                                
Ver por exemplo, ANASTASIA, M. F. J; MELO, C. R. F; SANTOS, F. (2004). Governabilidade e 
Representação Política na América do Sul. Rio de Janeiro/São Paulo: Fundação Konrad Adenauer/ Editora da 
UNESP. 208 p. Registro também os estudos realizados por Limongi em por Cheibub, com sua contribuição 
mais que consolidada para a ciência política brasileira e, por fim, o recente trabalho de Octavio Amorim Neto 
sobre o presidencialismo nas américas, enfatizando as estratégias utilizadas pelos presidentes para governar, 
bem como as relações entre presidentes e formação de gabinetes presidenciais. Para a idéia completa ver 
AMORIM NETO, O. (2006) Presidencialismo e Governabilidade nas Américas. Rio de Janeiro : Editora 
FGV. 
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internet) e por intermédio também da consulta feita aos especialistas. A literatura aqui 

levantada é formada por capítulos em livro (12)57, artigos publicados em periódicos 

científicos nacionais e internacionais (31) e comunicações em congressos científicos (2), 

num total de 45 papers. 

A análise da produção seguiu o caminho da desagregação das teorias considerando 

seus aspectos teóricos, metodológicos e empíricos. A operacionalização da análise foi feita 

da seguinte forma58: 

� A análise da teoria implicou em identificar os pressupostos de cada modelo, 

analisando o conjunto de influências teóricas recebidas pelos autores, os 

compromissos paradigmáticos que eles assumiram e os resultados teóricos aos 

quais chegaram com a pesquisa.  

� A análise da metodológica implicou em levantar que metodologias foram 

utilizadas para a realização dos estudos (tanto quantitativas quanto qualitativas) 

e qual seu nível de desenvolvimento e sofisticação (modelos espaciais; teoria 

dos jogos; métodos quantitativos com estatística descritiva e métodos 

quantitativos de inferência estatística).  

� A análise dos dados empíricos consistiu em verificar quais os dados utilizados 

nos trabalhos, o período que eles cobrem e o nível de observação que cada 

pesquisador optou por fazer na observação dos fenômenos: macro (referente à 

performance da legislatura); micro (referente à performance do parlamentar 

individualmente) e institucional (posição intermediária).  

A leitura dos trabalhos permitiu referências em pelo menos três campos: (i) a 

                                                           
57 Os capítulos que foram anteriormente publicados como artigos científicos foram contabilizados como tal, 
por isso o número baixo de capítulos em livro. 
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classificação e o agrupamento dos estudos por escolha das variáveis explicativas; (ii) uma 

avaliação dos métodos e técnicas de pesquisa utilizados pelos pesquisadores e (iii) uma 

análise sobre os resultados aos quais chegaram os estudiosos do Legislativo brasileiro. Os 

resultados são os que seguem. 

3.1.1. Estudos legislativos por variável explicativa 

A análise dos estudos legislativos do período 1994/2005 me levou à divisão desses 

estudos em três grupos: o primeiro, formado por explicações sobre o Legislativo brasileiro 

considerando suas próprias instituições e regras como as variáveis explicativas da 

performance e do desempenho do Legislativo. Nestes estudos, o Congresso Nacional é 

explicado a partir das variáveis do próprio Poder Legislativo e da sua relação como o 

Executivo, ou seja, a partir das variáveis relativas ao processo decisório. Neste caso, a 

maioria dos seus autores assume como variáveis explicativas as prerrogativas do 

Presidente da República, a distribuição dos recursos e direitos entre os parlamentares, as 

instituições e regras do processo legislativo e o papel dos partidos (especificamente na 

arena parlamentar), subtraindo daí análise e a consideração de variáveis que não sejam 

afetas ao próprio Legislativo.  

O segundo, formado por estudos que consideram o desempenho dos parlamentares, 

a performance das legislaturas e a organização do Congresso Nacional como variáveis 

dependentes, isto é, o Legislativo como resultado dos desígnios do sistema eleitoral (leis 

eleitorais e desempenho e padrão de votação dos candidatos e dos partidos), do número e 

das características dos partidos políticos, da forma de governo, da forma federativa de 

organização do estado brasileiro, das características econômicas e sociais dos estados e 

regiões brasileiras e, por fim, das características históricas da formação do Estado 

                                                                                                                                                                                
58 No anexo II consta um modelo da ficha de leitura que foi utilizada na análise da literatura. Nela aparece 
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brasileiro (aspectos como o clientelismo e o patrimonialismo).   

Por fim, um terceiro grupo de estudos, a maioria deles mais recentes, que procura 

combinar elementos explicativos de ambos os grupos anteriores. 

A classificação anterior é relativamente aceita pela literatura nacional, mas aqui ela 

emergiu de forma um pouco diferente, ou seja, surgiu a partir do agrupamento dos diversos 

modelos, considerando suas variáveis explicativas. Em outras palavras, caracterizei cada 

grupo a partir daquilo que eles assumem colocar do lado direito da equação quando se 

propõem a explicar os diferentes fenômenos relativos ao Congresso Nacional.59 Assim, o 

primeiro passo foi levantar todas as variáveis utilizadas nos modelos explicativos 

produzidos e definir suas características principais.  

A análise dos modelos apresentou uma imensa variação na seleção e na forma de 

operacionalização das variáveis explicativas por parte dos pesquisadores, de maneira que 

seria impossível listar e comentar todas elas aqui60. Assim, procedi a uma simplificação 

agrupando-as naquilo que chamei de macro-variáveis, que agregam um certo número de 

variáveis utilizadas por afinidade. Ao mesmo tempo, classifiquei estas macro-variáveis em 

dois grupos, exógenas e endógenas à organização legislativa, procurando levar às últimas 

conseqüências a hipótese oferecida pela literatura. Por variáveis endógenas, assumo 

aquelas que dizem respeito à organização interna do Poder Legislativo e ao processo 

decisório, ou seja, consistem da relação entre Executivo e Legislativo. A idéia aqui é 

assumir como endógenas as variáveis que estão causalmente mais próximas do fenômeno a 

                                                                                                                                                                                
mais detalhadamente a operacionalização das variáveis.  
59 É importante lembrar que todos os fenômenos relativos ao Legislativo foram aqui tomados 
indiscriminadamente, ou seja, a classificação se dá exclusivamente pelas variáveis independentes. O debate 
sobre as variáveis dependentes, ou seja, aquilo que se desejou explicar, será feito logo adiante, quando da 
análise da temática e das problematizações levantadas pelos pesquisadores no período estudado. 
60 Ver o anexo IV para consultar todas as variáveis independentes trabalhadas nos últimos 11 anos, as 
variáveis dependentes sobre as quais elas exercem algum poder explicativo, a forma como foram 
operacionalizadas e os autores que as testaram. 



83 

ser explicado. Por variáveis exógenas entendo as demais variáveis utilizadas nas 

explicações em foco. 

Apresentado de forma agregada em macro-variáveis, o conjunto de variáveis 

explicativas utilizadas pelos pesquisadores no período estudado é o que segue:  

Tabela 1 - Variáveis explicativas da organização do legislativo brasileiro. 
 
 

Macro-variáveis 
agregadas 

 
Questão central 

 
Conjunto de variáveis (operacionalização) 

 
Macro-variáveis exógenas 

 
Federalismo Conjunto de variáveis 

relativas às tensões 
intergovernamentais 
(governo central X níveis 
subnacionais de governo) e 
relativas ao poder dos 
governadores sobre as 
bancadas estaduais. 

Variáveis: distribuição de recursos orçamentários 
(investimentos e transferências constitucionais); 
distribuição de recursos via empréstimos do FGTS 
(transferências não constitucionais); execução de 
emendas orçamentárias das bancadas dos estados; 
governador forte ou fraco eleitoralmente; reeleição 
do governador; voto da bancada dos estados em 
questões relativas à redefinição do pacto federativo; 
convênios entre ministérios e prefeituras. 

Forma de governo Variáveis relativas à forma 
de governo. 

Variáveis: parlamentarismo e presidencialismo. 

Sistema eleitoral Conjunto de variáveis 
relativo às regras eleitorais 
e partidárias. 

Variáveis: sistema de lista aberta; processo de 
escolha dos candidatos no interior do partido; 
descentralização da escolha dos candidatos no 
partido; migração partidária (fidelidade); magnitude 
do distrito; competição eleitoral no distrito; gastos 
de campanha; nº de cadeiras do distrito; 
desproporcionalidade (nº de cadeiras X nº de 
habitantes - malapointment); eleição em dois turnos 
para governadores (indica fraqueza ou força do 
governador); ciclos eleitorais. 

Desempenho eleitoral Conjunto de variáveis 
relativas ao desempenho 
eleitoral do parlamentar e 
de seu padrão de votação 
nos distritos. 

Variáveis: nº de votos; padrão de votação 
(dominante/compartilhada e dispersa/concentrada); 
padrão de coalizões com os atores políticos locais 
(coalizão com o governador e com o prefeito); 
independência (independência do deputado frente 
aos seus concorrentes no mesmo município); 
desempenho eleitoral, dado pela sua posição na 
lista; margem de vitória na última eleição; votos 
para presidente na última eleição; taxa efetiva de 
participação. 

Características do 
distrito 

Conjunto de características 
sócio-demográficas e 
econômicas dos distritos 
eleitorais (estados) e dos 
municípios. 

Variáveis: nº de eleitores; nº de pessoas 
empregadas na indústria; renda per capita; PIB per 

capita; região a que faz parte (região pobre ou rica); 
população; n٥ de empregados no governo; nº de 
empregados na agricultura; nº de imigrantes. 

Sistema partidário Conjunto de variáveis 
relativas ao número dos 

Variáveis: nº de partidos; nº efetivo de partidos; 
fragmentação partidária; coesão partidária; padrão 
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partidos e outras 
características do sistema 
partidário 

de coalizões partidárias. 

Ideologia Conjunto de variáveis 
relativas à posição do 
parlamentar no espectro 
ideológico esquerda-direita. 

Variáveis: filiação partidária atual; filiação 
partidária durante o bipartidarismo brasileiro 
(ARENA x MDB); abrangência (distância 
ideológica entre os partidos que formam a 
coalizão); distância (distância ideológica entre os 
partidos e o chefe do executivo); distância 
ideológica do cartel. 
 

Background/expertise Conjunto de variáveis 
relativas ao histórico do 
parlamentar, tanto de 
expertise quanto 
experiência política. 

Variáveis: atividade econômica predominante; 
atividade profissional; ter exercido cargo eletivo no 
Executivo ou no Legislativo (nas três esferas de 
governo); ter exercido cargo não-eletivo no 
Executivo (burocracia, nas três esferas); área de 
atuação política (movimentos sociais, sindicatos, 
etc); formação acadêmica; perfil sociológico (sexo, 
faixa etária, nível de instrução). 

Posição política: conjunto de variáveis que 
indicam a posição política 
do parlamentar diante de 
um determinado governo. 

Variáveis: fazer parte do partido ou da coalizão de 
sustentação do presidente; fazer parte do partido ou 
da coalizão de sustentação do governador no seu 
estado; fazer parte da oposição; assumir posições 
políticas publicamente no plano nacional em temas 
polêmicos; fazer parte do cartel legislativo. 

 
Macro-variáveis endógenas 

 
Poderes do Presidente Variáveis relativas aos 

poderes de que dispõe o 
Presidente para fazer valer 
sua vontade sobre o 
Legislativo. 

Variáveis: iniciativa exclusiva de leis, decreto com 
força de lei - medidas provisórias; requerimento de 
urgência; poder de veto. 

Centralização decisória Conjunto de variáveis que 
determina o processo 
decisório centralizado ou 
descentralizado no 
Legislativo. 

Variáveis: poderes concentrados no colégio de 
líderes (poder de agenda; requerimento de urgência; 
negociações privilegiadas); poderes dos líderes 
partidários (encaminhamento de votações nominais; 
voto de liderança; controle da apresentação de 
emendas em plenário); Poder Legislativo pleno das 
comissões permanentes. 

Direitos parlamentares Variáveis relativas à 
distribuição de direitos 
parlamentares e de recursos 
legislativos. 

Variáveis: ocupar o cargo de liderança do partido; 
liderança de bancada; mesa diretora; designação 
para as comissões permanentes; para as CPI´s e 
comissões especiais; indicação para presidência das 
comissões; e indicação para relatorias. 

Partidos políticos Conjunto de variáveis 
relativas ao poder do 
partido político na arena 
parlamentar. 

Variáveis: partidos fortes (com capacidade para 
resolver problemas de ação coletiva); partidos 
fracos (que não desempenham um papel relevante 
na arena legislativa); migração partidária; coesão 
partidária; disciplina partidária. 

Patronagem Conjunto de variáveis 
relativas à distribuição de 
recursos por parte do 
Executivo com o objetivo 
de formar coalizões no 
parlamento em favor de sua 
agenda política. 

Variáveis: nomeações no gabinete; distribuição do 
orçamento por ministério a partir dos critérios 
partidários; efetiva execução (valor) das emendas 
orçamentárias dos parlamentares; decurso 
(diminuição do interesse pela patronagem e 
afastamento da coalizão presidencial em virtude do 
final do mandato do presidente); recompensa (nº de 
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ministérios proporcional ao nº de cadeiras do 
partido); coalescência (índice indicativo do grau de 
coerência entre a formação do gabinete e a 
proporcionalidade partidária no parlamento) 
concessão de rádio e TV. 

Pork Conjunto de variáveis 
relativas à distribuição de 
bens públicos concentrados 
e localizados, 
caracterizando conexão 
eleitoral. 

Variáveis: execução de emendas orçamentárias dos 
parlamentares; nº de emendas apresentadas pelo 
parlamentar por município (credit claiming); 
audiência ministerial; transferência de benefícios 
aos municípios; convênios com os municípios. 

Seniority Conjunto de variáveis 
relativas à carreira do 
parlamentar 
especificamente no interior 
do Legislativo 

Variáveis: nº de mandatos; nº de mandatos nas 
comissões; ocupação de cargos no Legislativo ao 
longo da carreira parlamentar. 

Processo legislativo Conjunto de variáveis 
relativas às regras de 
tramitação e ao tipo de 
proposição e seus impactos 
nos outcomes legislativos. 

Variáveis: tipo de proposição (decreto legislativo; 
projeto de lei, medida provisória, projetos de 
resoluções, etc.); tempo de tramitação; autoria 
(autor na liderança dos partidos ou em cargos de 
destaque no parlamento); sede da revisão final 
(casa); parecer técnico das comissões (favorável ou 
contrário); relatoria. 

Fonte: Banco de dados do autor.  
 

Os modelos analisados foram inicialmente classificados como (i) de variáveis 

endógenas, (ii) de variáveis exógenas e (iii) híbridos. O agrupamento que surgiu por 

indução foi o que segue.  

Grupo 1 – formado por 25 modelos caracterizados pela utilização exclusiva de 

variáveis endógenas. Os 13 autores que desenvolveram esses modelos foram os seguintes: 

Almeida e Santos (2005), Figueiredo (2001), Figueiredo e Limongi (1994a; 1994b; 1996; 

1997; 1998a; 1998b; 2001a; 2001b; 2002a; 2002; 2005), Figueiredo, Limongi e Valente 

(1999), Cheibub, Figueiredo e Limongi (2002), Amorim Neto (2000; 2002), Amorim Neto 

e Santos (2001); Amorim Neto e Tafner (2002), Amorim Neto, Cox e McCubbins (2003), 

Santos (1995; 1997), Ricci (2003), Pereira e Mueller (2000).  

Grupo 2 – formado por 6 modelos e caracterizado pela utilização exclusiva de variáveis 

exógenas. Os autores desses modelos foram Ames (2003 – 2 modelos), Mainwaring (2001 

– 2 modelos), Carey e Reinhardt (2003), Santos (1999).  
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Grupo 3 – formado por 14 modelos que combinam de forma relativamente equilibrada 

os dois tipos de variáveis, endógenas e exógenas, ou seja, aquilo que se pode chamar de  

modelos híbridos. A freqüência foi a que segue: Ames (2003 – 2 modelos), Pereira e 

Mueller (2002, 2003), Santos (2002, 2003) Amorim Neto e Santos (2003), Pereira e Rennó 

(2001) Santos e Rennó (2004), Mueller e Alston (2005), Cheibub, Figueiredo e Limongi 

(2002), Arretche e Rodden (2004), Lemos (2001), Leoni, Pereira e Rennó (2003). 

Como se vê, não é razoável supor que o uso de determinado tipo de variável é 

exclusivo de qualquer grupo de autores, pois muitos deles aparecem em mais de um grupo. 

Entretanto, é perfeitamente possível identificar a predominância de determinados autores e 

suas preferências pela utilização de variáveis endógenas e exógenas. Assim, considerando 

esses aspectos, podemos dizer que a classificação sugerida pela literatura e que citei no 

início é verdadeira. De fato temos três grupos de estudos que se identificam conforme a 

escolha das variáveis explicativas feitas pelos seus autores. Ao grupo I, formado por 

estudos que consideram variáveis exógenas, chamarei modelos de arena executivo-

legislativo (ou de processo decisório), ao grupo II, composto por estudos que consideram 

exclusivamente variáveis exógenas, chamarei de modelos de arena eleitoral e aos modelos 

híbridos, grupo III, chamarei daqui por diante de modelos de dupla arena.  

Diante desta classificação, o próximo passo, e talvez mais importante, é demonstrar o 

peso que cada grupo de estudos atribui a cada variável explicativa em seus modelos. Isto é 

importante porque penso ser possível, a partir das escolhas por eles feitas, relacioná-los 

com as teorias positivas do Legislativo norte-americano, objetivo maior deste trabalho. 

3.1.2. Pesando as variáveis explicativas do legislativo brasileiro 

Como já disse, considerando que a escolha por determinadas variáveis explicativas 

é informada pela teoria que orienta a formulação de hipóteses por parte do pesquisador, 
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acredito ser relevante saber mais sobre esta distribuição, pois, com isso, não só podemos 

caracterizar melhor esses grupos, como também inferir quais os referenciais teóricos que 

lhes orientaram.  

Tabela 2. Peso das variáveis explicativas para os modelos de arena legislativa, de arena 
eleitoral e de dupla arena. 

 
Variáveis 

 

Macro-variáveis 

Grupo I 
Arena 

executivo-
legislativo 

Grupo II 
Arena 

eleitoral 

Grupo III 
Dupla 
arena 

Macro-variáveis exógenas 
Federalismo 1 4 2 
Forma de governo 1 3 1 
Sistema eleitoral 1 4 3 
Desempenho eleitoral: 1 3 3 
Características do distrito 0 2 2 
Sistema partidário 0 2 1 
Background/expertise 1 3 1 
Pork 2 3 4 
Ideologia 3 2 2 
Posição política 1 2 2 
Macro-variáveis endógenas 
Poderes do Presidente 4 1 3 
Centralização decisória 4 1 2 
Direitos parlamentares 2 1 3 
Partidos políticos 4 2 2 
Patronagem 3 3 4 
Seniority 1 1 1 
Processo legislativo 3 0 2 

Fonte: banco de dados do autor. 

Os valores da tabela acima foram resultado da análise do padrão de utilização 

destas variáveis explicativas. Como forma de mensurar sua importância, resolvi atribuir 

um valor para o peso que cada um dos grupos dá às suas variáveis explicativas. Os valores 

utilizados foram: 0 – se a variável não foi considerada pelo grupo em seus diferentes 

modelos; 1 – se ela aparece em pelo menos uma das explicações do grupo, 2 – se a variável 

aparece com freqüência (mais de uma vez) em mais de um modelo ou explicação, 3 – se a 

variável aparece em pelo menos um modelo, mas também mostra ter força explicativa 

(estatisticamente significativa) e 4 - se ela for considerada pelo grupo como a variável com 
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maior poder explicativo, considerando todos os seus modelos.61 

 Diante do quadro, analisemos as características de cada grupo de modelos. 
 
3.1.2.1 Modelos explicativos de arena Executivo-Legislativo (ou de processo decisório) 

Os modelos de arena Executivo-Legislativo, como já disse, se caracterizam pela 

escolha predominante de variáveis endógenas e seus autores atribuem alto grau de 

importância aos poderes presidenciais, à centralização decisória na Câmara dos Deputados 

e aos partidos políticos (ver gráfico 1).  

Gráfico 1. Peso das variáveis explicativas dos modelos de arena Executivo-Legislativo. 

Fonte: banco de dados do autor. 

Em resumo, a tese é orientada pela assunção de que as instituições próprias do Poder 

Legislativo (e da sua relação com o executivo) importam e têm impacto nos outcomes 

                                                           
61 Há uma certa arbitrariedade nesses valores: assumo realmente que os critérios são muito flexíveis e que um 
pesquisador com uma compreensão enviesada pode induzir um resultado. Assumo a responsabilidade por 
qualquer indução e deixo para a avaliação posterior a coerência dos valores por mim atribuídos. De qualquer 
forma, penso que a validade da demonstração não está comprometida, pois seu objetivo é antes estabelecer os 
termos e as características do debate sobre o Legislativo no Brasil do que propriamente fornecer resultados 
estatísticos prontos e acabados.   
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legislativos. Para autores como Figueiredo e Limongi (2001), por exemplo, contando com 

o poder de editar medidas provisórias, poder de veto, de iniciativa exclusiva e de requerer 

urgência, o Presidente está em posição privilegiada no sistema político brasileiro. 

Associado a isso, a centralização do processo decisório na Câmara acaba conferindo altos 

poderes aos líderes dos partidos e àqueles que desempenham papel chave no processo 

decisório. O resultado é que os partidos são dotados de vários instrumentos para resolver 

problemas de ação coletiva62. Assim, com relativa facilidade de montar uma coalizão 

estável a seu favor no parlamento, o Presidente governaria mais ou menos como um 

primeiro ministro, diante de um Legislativo estável e cooperativo.  

Outros autores relevantes neste grupo, como Amorim Neto (2002) e Santos (2002), 

chamam a atenção para duas outras variáveis relevantes: a patronagem e o processo 

legislativo. No caso da patronagem, aqui ela é entendida como um conjunto de recursos à 

disposição do presidente para induzir o Legislativo a aprovar sua agenda política. Assim, 

nomeações no gabinete, na burocracia e emendas orçamentárias cumprem um papel 

decisivo neste processo. Em resumo, o Congresso colabora com o Presidente, mas isso tem 

seu preço.  

Por outro lado, este grupo também chama a atenção para a variável processo 

legislativo, e isto ajuda a esclarecer um antigo debate sobre a produção legislativa no 

Brasil, ou seja, a variável processo legislativo (tipo de proposição, probabilidade de uma 

deputado aprovar uma lei, o tipo de lei que se aprova, o tipo de benefícios que ela distribui, 

etc...) lança luz sobre a natureza da prática legislativa dos deputados, cuja tensão assenta 

entre a prática clientelista/paroquial ou nacional. Amorim Neto (2000), Santos (2002), 

acompanhados também por Ricci (2003), assumem que os recursos de patronagem e as 

                                                           
62 Aqui notamos a clara influência da versão partidária da teoria norte-americana. 
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características próprias do processo legislativo dão margem a uma negociação permanente 

no Congresso e que este processo de negociação é parte da explicação do funcionamento 

do legislativo brasileiro. Trata-se de uma visão mais complexa da realidade, quer seja, de 

ampliar o debate incluindo outras variáveis para além dos poderes presidenciais e da 

centralização decisória no Congresso. 

Diante do gráfico 1, e das análises anteriores, creio ser possível inferir que esse 

grupo de modelos explicativos recebe uma significativa carga de influência da versão 

partidária. Digo isso porque o peso que atribuem ao papel dos partidos, à centralização 

decisória e aos poderes do presidente tem estreita relação com a versão partidária, que 

assume que partidos desempenham o papel de resolver problemas de ação coletiva e que, 

em boa parte, as características do Legislativo podem ser explicadas a partir do processo de 

delegação de poderes do Legislativo para o Executivo, assim como da delegação interna. 

Adicionalmente, a pouca atenção dispensada ao sistema de comissões, nos permite inferir 

que esses autores as entendem como instituições com papel limitado, mais uma vez uma 

visão compatível com a versão partidária, que defende que comissões estão na verdade a 

serviço dos cartéis partidários.  

Por fim, uma última característica autoriza a ligar os modelos de arena legislativa à 

versão partidária: a escolha por variáveis endógenas. Este ponto é relevante porque para os 

adeptos da versão partidária a variável explicativa principal é a distribuição de recursos e 

direitos parlamentares, além, é claro, dos poderes da delegação de poderes ao Executivo. 

Com isso penso ter caracterizado a significativa influência da versão partidária. Cabe agora 

analisar os modelos de arena eleitoral. 

3.1.2.2 Modelos explicativos de arena eleitoral 

Já no caso dos modelos de arena eleitoral, embora estes estudos não neguem 
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totalmente a relevância das instituições legislativas, parece claro que seu foco também é 

bem definido. Basta que vejamos as opções por variáveis como federalismo, sistema 

eleitoral, desempenho eleitoral e padrão de votação dos deputados, o que caracteriza a 

troca de benefícios localizados por votos, em especial no modelo sugeridos por Ames 

(2003). Por outro lado, em sua explicação sobre o esforço desempenhado pelo presidente 

para aprovar sua agenda política junto ao Legislativo, as explicações de Ames (2003) 

recorrem à variável pork, caracterizada sintomaticamente por ele, como a distribuição de 

emendas ao orçamento e a distribuição de convênios dos ministérios entre as prefeituras, 

especialmente aquelas de interesse eleitoral do presidente. Adicionalmente, uma outra 

característica destes modelos é atribuir boa parte da responsabilidade dos problemas de 

governabilidade para no sistema presidencialista de governo. 

Gráfico 2. Peso das variáveis explicativas nos modelos de arena eleitoral. 

Fonte: banco de dados do autor. 

No meu entendimento, há pelo menos dois traços característicos nesses trabalhos 

que os aproximam da abordagem distributivista da teoria norte-americana: a explicação a 
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partir de variáveis exógenas (em  especial o sistema eleitoral) e o Legislativo visto como 

mercado de votos, cujas instituições garantem os ganhos de troca, tendo como moeda 

corrente os benefícios localizados. No caso do sistema eleitoral, tanto Ames (2003) quanto 

Mainwaring (2001) apontam para os efeitos devastadores das regras eleitorais, da 

desproporcionalidade no parlamento em relação aos estados. Já no que diz respeito ao 

problema da distribuição, segundo estes autores, as regras do jogo político brasileiro 

produzem incentivos para um comportamento individualista dos deputados, quase 

exclusivamente interessados em distribuição de benefícios localizados em busca de votos, 

caracterizando um Congresso pouco colaborativo e que exige do presidente um esforço 

gigantesco no cumprimento de sua tarefa de governar.  

Em resumo, para esses autores, o sistema político brasileiro (em virtude também do 

presidencialismo) não está em equilíbrio e estes são os óbices institucionais que tornam 

cada vez mais difícil erigir uma democracia sólida, dotada de uma capacidade governativa 

relativamente aceitável, e apta a promover as mudanças institucionais necessárias tanto em 

suas políticas públicas quanto nas suas instituições políticas63. Em caráter complementar, a 

razoável atenção destes autores com as variáveis patronagem e a pouca ênfase dada ao 

papel dos partidos aproxima-os ainda mais da versão distributivista, caracterizando o 

legislativo como um mercado de votos. 

Em suma, o foco no sistema eleitoral, a importância dada às variáveis pork e 

patronagem, a pouca relevância dos partidos, bem como o comportamento individualista e 

conflituoso e pouco colaborativo no interior do Legislativo denunciam a relação dos 

modelos de arena eleitoral com a versão distributivista.  

                                                           
63 É razoável crer esta avaliação dos autores está também relacionada à presença de variáveis explicativas 
históricas e às análises de path dependence presentes em seus trabalhos, mas sobre este peso das variáveis 
históricas voltarei a comentar na oportunidade em que falarmos de como os diferentes autores vêm a 
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3.1.2.3. Modelos explicativos de dupla arena 

Por fim, temos um terceiro grupo de modelos explicativos, aqui denominados de 

modelos de dupla arena. Estes modelos se caracterizam pelo esforço de combinar, de 

forma mais ou menos equilibrada, variáveis exógenas e endógenas. Eles são, como 

veremos mais claramente na próxima seção, o resultado de um produtivo debate 

acadêmico, e a observação dessas combinações nos mostra que os seus autores seguiram 

pelo menos dois caminhos distintos: o primeiro, seguido por um grupo de pesquisadores 

que procurou incorporar variáveis endógenas e exógenas para produzir explicações mais 

convincentes e mais amplas sobre o fenômeno, e o segundo caminho, seguido por um outro 

grupo que passou a incorporar variáveis exógenas aos seus modelos (anteriormente 

caracterizados tipicamente por variáveis endógenas), com o objetivo de proteger com um 

cinturão epistemológico os seu programa da pesquisa e as suas principais descobertas. 

No caso do primeiro grupo de pesquisadores, entre os quais estão Pereira e Mueller 

(2002); Leoni, Pereira e Rennó (2003) Pereira e Rennó (2001), Alston e Mueller (2005), 

entre outros, a característica principal está na combinação de variáveis que, de um modo 

geral, compartilham da idéia de que as instituições próprias do Legislativo têm um peso na 

explicação, mas não são incapazes de explicar per se um objeto de estudo tão complexo e 

multifacetado como o Congresso Nacional. Como era de se esperar, a combinação de 

diferentes pressupostos teóricos (expressos na escolha de variáveis explicativas de vários 

matizes) acaba por levantar múltiplos aspectos bastante relevantes da organização 

legislativa, até então desconsiderados. A conseqüência disso é que este grupo apresenta 

uma gama de interpretações ainda mais diversa sobre o Poder Legislativo no Brasil.  

Em linhas gerais, estas interpretações sustentam que a conexão eleitoral se dá pela 

                                                                                                                                                                                
mudança institucional no Brasil. 
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via da distribuição de recursos e isso fica claro quando optam por privilegiar variáveis 

como pork e patronagem. Cumpre registrar, entretanto, que a observação do gráfico 3 não 

nos permite dizer que eles ignoram outros aspectos e outras variáveis, como as variáveis de 

processo decisório, que, de uma maneira geral, aparecem de forma bastante equilibradas.  

 
Gráfico 3. Peso das variáveis explicativas nos modelos de dupla arena. 

Fonte: banco de dados do autor. 

Usando os termos dos próprios autores, o resumo da idéia é que “o sistema político 

brasileiro é formado por incentivos paradoxais” e que, em virtude disso “o sistema político 

brasileiro está em equilíbrio instável” (PEREIRA & RENNÓ, 2001). Em outras palavras, o 

que querem dizer os teóricos é que a solução de parte considerável dos dilemas de ação 

coletiva do Congresso pode ser explicada a partir de suas instituições políticas endógenas 

e, de fato, o caos não é a regra, mas existem muitas oportunidades no processo decisório 

que permitem e justificam a ação individualista e eleitoralmente interessada dos 

parlamentares. 
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de políticas públicas de interesse do Executivo por recursos orçamentários com alguma 

relevância eleitoral a favor dos parlamentares -caracteriza os ganhos de troca que as 

instituições não apenas permitem mas também induzem no interior do Congresso Nacional, 

mesmo considerando que o Presidente não precisaria se utilizar deste expediente. 

Numa mesma perspectiva, mas com uma abordagem um pouco diferente, Amorim 

Neto e Tafner (2002) e Santos (2004) levam esta problemática às últimas conseqüências. 

Ao considerarem variáveis das duas arenas em seus modelos, eles direcionam o debate 

para pelo menos duas outras questões que até então não haviam sido objeto de investigação 

por parte da ciência política brasileira: (i) a de esclarecer como um processo legislativo 

mediado por um presidente poderoso e por partidos fortes na arena legislativa pode, 

paralelamente, oferecer algumas oportunidades para ações parlamentares com interesses 

distributivistas e (ii) como uma reavaliação da medida provisória pode apontar para a 

teoria da delegação, e não da abdicação, de poderes legislativos por parte do Congresso 

Nacional. EsSas duas proposições superam a idéia de um Congresso obediente diante de 

um Presidente poderoso e, na verdade, elas passam a explicar as relações Executivo-

Legislativo de outra forma, ou seja, da subordinação para a coordenação, e da abdicação 

para a delegação. Esta transição, é bom que se registre, deve ser entendida como mediada 

por interesses de sobrevivência eleitoral dos parlamentares. 

Um segundo grupo de autores, formado por Figueiredo e Limongi (2005), Cheibub, 

Figueiredo e Limongi (2002), Arretche e Rodden (2004), entre outros, trilhou um caminho 

bem diferente. Na combinação de variáveis endógenas e exógenas que propuseram, a 

principal preocupação desses autores (cuja trajetória teórica foi marcada fortemente pelas 

explicações centradas nas variáveis de processo decisório), foi testar severamente o peso 

de variáveis exógenas não para oferecer novas explicações sobre a organização do 



96 

Legislativo, mas sobretudo para proteger o núcleo duro do seu programa de pesquisa. 

Assim, ao incorporarem paulatinamente aos seus modelos as variáveis como pork (emenda 

orçamentárias individuais dos parlamentares) e variáveis como o federalismo (capacidade 

de influência do governador sobre a bancada do estado na Câmara dos deputados) esses 

autores submeteram estas variáveis à permanente verificação e à permanente refutação de 

sua capacidade explicativa.   

Em resumo, o segundo grupo de autores, ao incorporar variáveis explicativas 

exógenas, mantiveram intactas as formulações do núcleo central de seu programa de 

pesquisa, segundo as quais a base da organização do Legislativo se explica por suas 

instituições próprias e que essas instituições são os fatores determinantes da 

governabilidade no Brasil. 

É claro que esta é apenas uma simplificação do debate. Voltarei a esta análise 

posteriormente, colocando em perspectiva comparada dos resultados obtidos por esses 

autores. Por enquanto, o importante é que tenhamos clara a caracterização das análises 

compostas por variáveis de duas arenas como o resultado de um longo e produtivo debate 

acadêmico que marcou o período em estudo. Creio que a simples inspeção do gráfico 4, 

que mostra os grupos em perspectiva comparada, me permite afirmar isto, uma vez que a 

distribuição de variáveis explicativas utilizadas parece bastante equilibrada entre os 

grupos. 

3.1.3. A transformação dos modelos explicativos 

Afirmei anteriormente que estes modelos de dupla arena são resultado do avançado 

debate sobre o Legislativo no Brasil. Não há nada de absurdo nesta hipótese, porque este é 

realmente o movimento esperado, pelo menos se considerarmos a idéia de Shepsle e 

Weingast (1994), que, ao analisarem as diferentes versões teóricas sobre o Legislativo 
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norte-americano, concluíram que elas na verdade são mais complementares que contrárias. 

Os autores, já naquele momento, apontavam para uma espécie de integração dos 

paradigmas na ciência política norte-americana. A seguinte passagem esclarece bem a 

idéia:  

“ We believe the remainder of the 1990s will be a theoretical exiting period during 

which these various approaches will be combined to provide a balanced, more 

complete, positive theory of congressional institutions” (SHEPSLE & 
WEINGAST, 1994: p. 153).  

 

 Ao que tudo indica, o gráfico 4 nos permite afirmar que algo semelhante tem 

acontecido no caso brasileiro.  

Gráfico 4. Modelos explicativos em perspectiva comparada. 

Fonte: banco de dados do autor. 
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maior quantidade nos anos finais da série histórica aqui considerada. Como se pode 

verificar no gráfico 5, é exatamente isto que acontece, pois a observação da distribuição 

mostra que os modelos de dupla arena só começam a surgir a partir de 2001, sete anos 

depois do início do debate, marcado pelos trabalhos seminais de Figueiredo e Limongi 

(1994) e Santos (1994). 

Gráfico 5. Modelos de arena Executivo-Legislativo, de arena eleitoral e de dupla arena no 
período 1994-2005. 

Fonte: banco de dados do autor. 
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importa aqui é que é exatamente desta “arbitrariedade”64 que surgem as oportunidades de 

crítica e de avanço da ciência.  

Imagino ter sido capaz, através desta reconstrução racional, de dar alguma ordem 

ao pensamento político atual sobre o Legislativo no Brasil. Esse foi um passo importante 

porque foi exatamente a partir desta classificação que procurei investigar as conseqüências 

das opções teóricas feitas pelos nossos pesquisadores nos resultados substanciais que eles 

produziram sobre o Congresso Nacional. Esta investigação se encontra no capítulo IV. 

Antes, porém, julgo importante analisar os aspectos teóricos e metodológicos da produção 

científica brasileira, e depois comparar os resultados com outros subcampos e grupos de 

estudos da ciência política contemporânea. 

3.2. Métodos e técnicas de pesquisa no Brasil 

Procurarei analisar brevemente aspectos relativos aos métodos e técnicas de 

pesquisa utilizados pelos pesquisadores brasileiros no período estudado, mas sem nenhuma 

pretensão de fazer uma análise mais profunda. Minha intenção aqui é muito mais oferecer 

uma descrição bem informada do que criticar em profundidade modelos estatísticos ou 

opções metodológicas.  

Os dados sobre as escolhas metodológicas feitas pelos autores estão no quadro geral 

das características dos modelos (no anexo V) e a observação feita diz respeito a três 

aspectos básicos: (i) o foco do pesquisador, quer dizer, a opção do pesquisador por um de 

determinado nível de análise; (ii) sobre a metodologia utilizada e (iii) o alicerce empírico 

sobre o qual os pesquisadores construíram suas edificações teóricas. 

3.2.1. Os estudos legislativos no Brasil: entre agência e estrutura 

Para nortear minha análise sobre qual o foco privilegiado pelos pesquisadores 

                                                           
64 Coloco entre aspas o termo arbitrariedade porque entendo que ela é, na verdade, muito mais uma opção 
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brasileiros nos estudos que realizaram sobre o Congresso Nacional, utilizei os seguintes 

critérios para classificar os estudos: (i) macro análises, isto é, estudos que estão 

preocupados em observar a performance da legislatura (o Poder Legislativo tomado como 

um todo); (ii) micro análises, estudos nos quais a preocupação do pesquisador está voltada 

para a explicação do comportamento do parlamentar tomado individualmente e por fim 

(iii) as análises das instituições, sobre o papel que as instituições desempenham na 

organização do Legislativo, na conformação das preferências dos indivíduos e nos 

resultados políticos substantivos.  

A atribuição de um valor para cada estudo se deu pela observação dos dados 

empíricos utilizados pelos seus autores. Certamente cada um deles tem vários graus de 

observação e não apenas um, portanto, é razoável supor que cometi aqui inúmeras 

injustiças. De qualquer forma, a distribuição a que cheguei foi a que segue. 

Gráfico 6. Estudos legislativos segundo o foco da análise (1994-2005). 

 
                                                                                                    Fonte: banco de dados do autor. 
  

Penso que essa análise é relevante porque nos permite pelo menos duas conclusões. 

Primeiro, ela confirma a preponderância dos estudos com foco nas instituições, aqui 

entendido como um esforço no sentido de minimizar os problemas relativos ao trade-off 
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metodológico entre focar no indivíduo ou focar nas estruturas. Segundo porque o alto 

percentual de estudos caracterizados como de micro-análise mostra que a hipótese 

levantada no início faz sentido, ou seja, a teoria da escolha racional (que se caracteriza 

como preocupada com a ação humana, e conseqüentemente atribui alto grau de liberdade 

de escolha para os indivíduos), realmente fincou raízes, embora limitadas, entre os 

estudiosos brasileiros.  

De fato, esses resultados são compatíveis com os pressupostos teóricos assumidos 

(algumas vezes apenas implicitamente) pelos pesquisadores na maioria dos estudos aqui 

analisados. Para a grande maioria deles, os seus trabalhos se orientam por teorias de 

comportamento racional dos indivíduos agindo sob o constrangimento de instituições. Em 

resumo, tomando os números de forma agregada, acho que é possível afirmar que a ciência 

política brasileira incorporou, com relativo equilíbrio, o debate norte-americano que se 

formou nos últimos anos com base na tensão entre explicações que apontam para os 

equilíbrios induzidos por estruturas, e as outras que preferem assumir que são os 

equilíbrios induzidos por preferências. (SHEPSLE & WEINGAST, 1994). 

Cabe um último registro sobre o pequeno número de estudos caracterizados aqui 

como macro análises. Seria uma injustiça atribuir a eles um sentido “estruturalista”. Na 

verdade, a diminuição do grau de liberdade para a ação humana que eles sugerem está mais 

vinculada à consideração de variáveis históricas (como as características do nosso 

federalismo, do patrimonialismo e do clientelismo), assim como das análises de path 

dependence.  Isso deve ser visto de forma positiva, sobretudo se tivermos em mente o 

debate que apresentei inicialmente sobre as possibilidades de integração de programas de 

pesquisa que incorporem características tanto do institucionalismo histórico como do 

institucionalismo da escolha racional.  
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Portanto, penso que devemos olhar como positiva a iniciativa de Mainwaring 

(2001) de incorporar algumas variáveis históricas, bem como a de Ames (2003), de levar 

em conta nos seus estudos variáveis históricas e também variáveis relativas às 

características sócio-demográficas e econômicas do distritos e dos municípios. Essas 

iniciativas são compatíveis com uma  visão de mundo um pouco mais complexa, e menos 

reduzida, que o institucionalismo histórico pode nos proporcionar, ou seja, que os homens 

são mais do que um simples rol de preferências ordenadas e de que os resultados sociais 

são mais do que essas preferências agregadas ou os efeitos não intencionais desses 

indivíduos em interação estratégica.  

Por fim, não vejo exagero em afirmar que na ciência política brasileira a crítica do 

institucionalismo histórico aos limites do institucionalismo da escolha racional está 

iniciada. Considero isto relevante e, mais que relevante, considero positivo. 

3.2.2. Métodos quantitativos, teoria dos jogos e modelos espaciais 

Um outro ponto relevante diz respeito à metodologia utilizada pelos pesquisadores 

brasileiros na elaboração de suas explicações e de seus modelos. Como não poderia deixar 

de ser, as explicações sobre o Congresso Nacional aqui consideradas, por estarem baseadas 

em teorias positivas, fazem mesmo uma ampla utilização de métodos quantitativos e de 

modelos estatísticos.  

Minha análise dos modelos observados sugeriu uma classificação em dois tipos: (i) 

aqueles que utilizam métodos de estatística descritiva e (ii) aqueles que se utilizam de 

métodos de inferência estatística. No caso dos primeiros, considerei como estatística 

descritiva a utilização de simples freqüências, de medidas de tendência central, de 

probabilidade, de comparação de médias e de análises percentuais. No caso dos segundos, 

considerei como modelos baseados no uso de inferência estatística desde um simples teste 
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de hipótese, até os mais sofisticados testes e modelos econométricos. A título 

complementar, registrei também a presença de alguns modelos espaciais e de teoria de 

jogos encontrados na nossa literatura.  

A metodologia utilizada pelos pesquisadores brasileiros, considerada na série 

histórica aqui analisada, é a que segue. 

Gráfico 7. Série histórica dos estudos legislativos no Brasil segundo a metodologia 
utilizada na construção de modelos: modelos estatísticos, teoria dos jogos e modelos 

espaciais (1994/2005). 

 
O n=52 é porque os estudos podem trazer mais de um tipo de metodologia, mas o nº de papers analisados é o 
mesmo: 45. Fonte: banco de dados do autor. 
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 Uma segunda proposição é que a ciência política brasileira não aderiu, como se 

esperava, à teoria dos jogos e aos modelos espaciais. Modelagens que aparecem em 1995, 

realizadas por Santos em sua tese de doutorado podem ser consideradas raridades. Já citei 

acima o caráter paradigmático deste trabalho sobre os microfundamentos do clientelismo 

no Congresso Nacional, e seria factível afirmar que a partir dele muitos outros foram 

realizados. Infelizmente, especificamente no que diz respeito à incorporação de novas 

metodologias, o esforço de Santos (1995) ainda não gerou os frutos que seria razoável 

esperar.  

Mesmo diante deste quadro, seria omissão grave não fazer justiça também com os 

valiosos esforços empreendidos por outros pesquisadores, especialmente a partir de 2000, 

para a incorporação de modelos espaciais. Embora poucos em número, penso que estes 

estudos podem vir a impulsionar a utilização de novo instrumental metodológico na ciência 

política brasileira. Aqui me refiro aos trabalhos de Pereira e Mueller (2000, 2002), Amorim 

Neto, Cox e McCubbins (2003), Carey e Reinhardt (2003) e Alston e Mueller (2005). As 

esperanças de incorporação de novas metodologias certamente se renovarão se 

continuarmos a contar com a inquestionável contribuição destes pesquisadores que, agindo 

em parceria, podem via a dar nova forma à produção da ciência política no Brasil.    

3.3. O alicerce empírico dos estudos legislativos no Brasil 
 

Para avaliar a base empírica sobre a qual os pesquisadores brasileiros fincaram os 

pilares das suas proposições científicas, procedi ao levantamento da extensão das séries 

históricas utilizadas por eles em seus estudos. Nos casos em que um estudo trazia séries 

históricas com extensões diferentes, calculei a média aritmética entre elas. De posse de um 
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valor para cada estudo realizado, N=37 65, calculei a média aritmética dos períodos 

estudados e o resultado foi uma média de 10,7 anos. O desvio padrão foi 8,84.  

Entretanto, o gráfico 8, que mostra a dispersão da distribuição, mostrou um ponto 

outlier que resolvi suprimir.  Essa supressão se justifica porque este artigo foi um dos 

primeiros estudos realizados (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1994) 66 sobre a produção 

legislativa e, na minha opinião, os dados relativos à produção de leis por iniciativa foram 

tomados de forma muito agregada, tanto que os autores não repetiram mais, em nenhum 

dos seus estudos posteriores, uma série tão longa (48 anos). 

Gráfico 8. Séries históricas dos estudos legislativos no Brasil: distribuição da extensão 
média dos períodos utilizados em cada modelo (1994/2005) 
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Fonte: banco de dados do autor. 

Com a supressão deste ponto, ficando agora com o n=36, trazemos a média para 

baixo, ou seja, de 10,7 para 9,67. O desvio padrão também cai de 8,84 para 6,29. Isto 

significa que, tomada de forma agregada, a média das séries históricas utilizadas pelos 

pesquisadores brasileiros no período foi de 9,67 anos.  

                                                           
65 Embora nossa amostra seja de 45 estudos ao todo, o método de calcular a média das séries históricas 
utilizadas nos estudos nem sempre se aplica, esta é a justificativa do N=37.  
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Cabe perguntar se isto é pouco ou se é suficiente. Vejamos que, se comparado com 

os 40 anos de pesquisa empírica nos Estados Unidos, veremos que se trata de uma 

cobertura bastante tímida. Tomados mais cuidadosamente, os números revelam uma 

preocupação ainda maior. É que 17 estudos, 47,22% do total, não passa de duas 

legislaturas (8 anos), e que 8 deles, ou seja, 22,22%, se restringem a apenas uma legislatura 

(4 anos). 

Muito embora preocupantes, os números não nos devem causar espécie, pois não há 

qualquer surpresa neles. Penso que eles são na verdade reflexo da falta de tradição em 

pesquisa empírica na área no Brasil (é bom lembrar que estamos falando de apenas 11 anos 

de pesquisa nesta área), das dificuldades que todos nós conhecemos para obtenção de 

dados junto aos órgãos públicos e, principalmente, pelas alternâncias entre períodos 

autoritários e democráticos que marcaram a nossa história. Resta claro que estas são 

restrições graves que são impostas aos nossos pesquisadores. 

Mas há ainda uma última consideração que merece ser feita com relação à base 

empírica que sustenta os estudos legislativos no Brasil. Como nem tudo é só negativo, as 

oscilações entre períodos autoritários e democráticos na história recente do Brasil, que 

anteriormente citei como grave restrição empírica para os pesquisadores, também se 

apresentou, contraditoriamente, como uma excelente oportunidade metodológica para os 

estudiosos do Congresso Nacional. Refiro-me aqui à possibilidade da realização de 

verdadeiros experimentos “naturalmente” sugeridos pela nossa história. Ou seja, diante de 

períodos democráticos com características institucionais tão distintas (1946-1964 e o pós-

1988), mantidas estáveis algumas variáveis e outras profundamente alteradas, o quadro faz 

mesmo lembrar um verdadeiro laboratório. Isto tornou possível aos nossos estudiosos 

                                                                                                                                                                                
66 Ver FIGUEIREDO, A; LIMONGI, F. (1994) Mudança constitucional, desempenho do legislativo e 
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observar o seu objeto de estudo sob a influência de certas variáveis, em condições 

conhecidas e controladas pelo pesquisador, o que lhes permitiu identificar e analisar os 

resultados que estas variáveis produzem no objeto. 

Pelo menos 5 estudos foram realizados neste sentido, e os pesquisadores que mais 

se aproveitaram desta oportunidade metodológica foram Figueiredo (2001), Figueiredo e 

Limongi (2002), Santos (1997, 2002 e 2003). Esses autores aproveitaram esta rara 

oportunidade preferencialmente para tratar do problema da mudança e da continuidade 

institucional, diga-se de passagem, um problema da maior relevância, e central para o 

programa de pesquisa dos neoinstitucionalistas.  

Concluída a caracterização dos contornos teórico metodológicos dos estudos 

legislativos no Brasil, vejamos como estes resultados podem ser comparados com outros 

subcampos da ciência política contemporânea. 

3.4. Os estudos sobre o legislativo brasileiro em perspectiva comparada 
 

A classificação dos modelos explicativos sobre o legislativo brasileiro nos permitiu 

uma idéia dos contornos teóricos e metodológicos da produção de explicações sobre o 

Congresso Nacional. Mais que isto, ofereceu também a possibilidade de verificar a 

influência que os paradigmas do novo institucionalismo e da teoria da escolha racional 

exerceram neste subcampo da disciplina. Diante desses resultados, surge a oportunidade de 

comparar o desenvolvimento que esses paradigmas tiveram nos estudos legislativos no 

Brasil com outros subcampos. Isto se torna particularmente possível em função de dois 

outros trabalhos recentemente realizados, o primeiro em política comparada (LIMONGI, 

2003) e o segundo relativo aos os estudos sobre o federalismo brasileiro (SALES, 2006)67. 

                                                                                                                                                                                
consolidação institucional. Revista Brasileira de Ciências Sociais, nº 29, p. 175-200.  
67 No que diz respeito ao subcampo da política comparada, refiro-me ao recente artigo: LIMONGI, Fernando 
(2003). Formas de Governo, Leis Partidárias e Processo Decisório. BIB Revista Brasileira de Informação 
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Julga-se relevante comparar os resultados porque não é razoável esperar que 

paradigmas tenham o mesmo comportamento em temáticas distintas. Ou seja, o 

comportamento de um paradigma não se dá exclusivamente pela aplicação de suas 

hipóteses, suas premissas e seus métodos, sendo razoável esperar que circunstâncias que 

vão desde as escolhas dos pesquisadores até as especificidades de cada tema influenciem 

esse comportamento. Isto foi, precisamente, o que foi possível constatar nesse caso. 

3.4.1. Política comparada vs estudos legislativos no Brasil 
 

Em recente publicação, Limongi (2003) realizou uma revisão crítica dos estudos de 

política comprada produzidos sob a orientação do paradigma do novo institucionalismo. 

Em resumo, o resultado mais relevante a que chegou Limongi (2003) é que há um 

paradoxo na produção de estudos em política comparada, pois embora o novo 

institucionalismo tenha origem nos estudos legislativos norte-americanos, a variável 

processo decisório não foi considerada com a importância que merecia. Vejamos: 

“Nos últimos anos, à medida que os estudos sobre transições de regimes perdiam 
fôlego, a política comparada sofreu o impacto da “revolução” neo-institucionalista. 
Com o advento dessa perspectiva, o debate acadêmico sobre a democracia em 
países periféricos passou a girar em torno de dois aspetos, a saber, a distinção 
quanto à forma de governo (debate presidencialismo versus parlamentarismo), de 
um lado, e, de outro, quanto aos efeitos das leis eleitorais sobre o comportamento 
dos políticos e eleitores (voto pessoal versus voto partidário). Em boa medida, o 
neo-institucionalismo aplicado à política comparada resumiu-se à ênfase nos 
efeitos postos em marcha por essas variáveis” (LIMONGI, 2003). 

 
Ainda segundo o autor, como conseqüência desta polarização,  

 
“Na literatura comparada, a centralização ou a descentralização do processo 
decisório não tem sido tratada como uma variável institucional independente e com 
peso explicativo próprio. Dadas as origens do neo-institucionalismo – os estudos 
legislativos norte-americanos e a ênfase dada nestes estudos ao sistema de 
comissões –, esse silêncio não deixa de ser paradoxal” (LIMONGI, 2003). 

 

                                                                                                                                                                                
Bibliográfica em Ciências Sociais, São Paulo, n. 55, p. 07-39.  No subcampo dos estudos sobre o federalismo 
brasileiro, refiro-me a SALES, Carla Vanessa (2006). Entre instituições e racionalidade: o Federalismo na 
ciência política contemporânea do Brasil. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 
CFCH. Ciência Política. 
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A conclusão é que o autor procurou chamar a atenção para as graves conseqüências 

do abandono dessas variáveis mostrando que  

“(...) A organização do processo decisório – seu grau de centralização – afeta 
diretamente a estrutura de incentivos dos atores políticos, dando base para uma 
explicação mais consistente para a cooperação entre o Executivo e o Legislativo, 
assim como para a coesão partidária. Os alegados efeitos da forma de governo e 
das leis eleitorais são, em geral, subsumidos por aqueles ditados pela centralização 
do processo decisório” (LIMONGI, 2003).  

 

Note-se que, embora haja uma semelhança, os resultados a que cheguei sobre a 

influência do novo institucionalismo nos estudos legislativos no Brasil são diferentes. 

Vejamos que, enquanto nos estudos de política comparada houve uma polarização entre 

dois conjuntos de variáveis, quais sejam, forma de governo (presidencialismo vs 

parlamentarismo) e sistemas eleitorais (voto partidário vs voto pessoal), nos estudos 

legislativos no Brasil a polarização se deu entre as variáveis de processo decisório 

(centralização vs descentralização) e sistema eleitoral (voto pessoal vs voto partidário). 

Mantida constante a variável sistema eleitoral, a diferença fica por conta do primeiro grupo 

de variáveis. Essa diferença nos autoriza a duas conclusões que parecem relevantes: a 

primeira é que ela faz desaparecer, no caso dos estudos legislativos no Brasil, o paradoxo 

apontado por Limongi (2003), uma vez que a variável processo decisório ganhou central 

atenção nas explicações sobre o Congresso Nacional68.  

A segunda é que, em que pese tenha havido uma polarização no debate, a presença 

do institucionalismo histórico (embora em menor número e expressão) forçou explicações 

com um número de variáveis menos reduzido, o que levou a uma transformação do debate, 

                                                           
68 É claro que, de alguma maneira, esse resultado deveria mesmo ser esperado, uma vez que a variável forma 
de governo só tem mesmo força em estudos comparados, não tendo muito a dizer quando falamos em estudos 
de um sistema político específico. Por outro lado, a variável processo decisório ganhou força entre nós por 
obra do próprio Limongi, que foi responsável por boa parte da produção brasileira com foco nesta variável 
explicativa. De qualquer forma, isso não faz desaparecer e nem enfraquece a validade da comparação, e 
penso que as diferenças servem como bom referencial para nossa análise. 
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fazendo surgir novos modelos (do tipo de dupla arena), o que não se observa, pelo menos a 

partir da análise da revisão procedida por Limongi (2003), no campo da política 

comparada. 

3.4.2. Federalismo brasileiro vs estudos legislativos no Brasil 
 

Da mesma forma que o trabalho de revisão da literatura realizado por Limongi 

(2003) nos ofereceu a oportunidade de comparação dos seus resultados (para a política 

comparada) com os nossos resultados (dos estudos legislativo no Brasil), o recente trabalho 

de Sales (2006) nos oferece a mesma oportunidade, só que desta vez com relação a um 

conjunto de estudos sobre o federalismo brasileiro. 

Em resumo, no que diz respeito aos paradigmas que influenciaram os estudos sobre 

o federalismo brasileiro, os resultados aos quais chegou Sales (2006) são diferentes dos 

nossos. Vejamos: 

“A análise agregada das respostas ressaltou os principais pontos de convergência e 
os – raros – de divergência entre os entrevistados. Dentre as questões que contaram 
com a unanimidade dos autores, três merecem destaque: (...) (3) afirmação de que o 
paradigma metodológico de que mais se aproximam é o Novo Institucionalismo, 
em geral, e, dentro dele, o Institucionalismo Histórico e o da Escolha Racional” 
(SALES, 2006). 

 
 Na tentativa de compreender que motivos justificaram esta opção, Sales (2006) 

levanta três hipóteses: 

“A primeira delas diz respeito à conexão empírica da tradição de políticas públicas, 
o que significa dizer que o fato de a área de políticas públicas ser, por natureza, 
uma área do “Estado em ação” (Jobert & Muller apud MELO, 1999, p. 61) e, 
portanto, mais preocupada com questões empíricas do que com reflexões teóricas, 
levou os cientistas políticos nacionais a se voltarem para temas como a 
descentralização, as relações intergovernamentais e as políticas sociais, por 
exemplo, dentro de um paradigma de políticas públicas – conseqüentemente, sem 
muito apego a aspectos teóricos. (...)  
A segunda hipótese refere-se ao legado da obra Os Barões da Federação (1998), 
de Fernando Luiz Abrucio, para a geração de pesquisas pós-redemocratização, o 
que pode ser respaldado pelo notável número de autores que o utilizam como 
referencial teórico: seis, dentre os nove que formam a amostra.  
A terceira possível razão que explicaria a predileção dos analistas políticos 
nacionais pelo Novo Institucionalismo tem a ver com o lapso temporal com os 
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paradigmas contemporâneos da Ciência Política formal, ou seja: os pesquisadores 
brasileiros ainda não estariam sintonizados com as possibilidades metodológicas 
das análises centradas no ator, em suas preferências e escolhas” (SALES, 2006). 

  

Há, como se vê, em especial pelas duas últimas hipóteses, uma pequena diferença 

entre os resultados de Sales (2006) e os que aqui foram encontrados. Trata-se da opção 

pelo institucionalismo histórico feita pelos estudiosos do federalismo brasileiro, o que está 

em desacordo com os nosso resultados, uma vez que, como será possível demonstrar mais 

adiante, análises baseadas no institucionalismo histórico estiveram presentes nos estudos 

legislativos, mas eles foram na verdade uma minoria. O resultado a que chegamos é, 

portanto, diferente do Sales (2006). 

De um modo geral, as diferenças aqui demonstradas entre o comportamento do 

paradigmas do novo institucionalismo e da escolha racional em diferentes subcampos da 

Ciência Política servem para confirmar aquilo que já se sabe. O fato de que as influências 

paradigmáticas e metodológicas podem não seguir um padrão, e que, em diferentes campos 

de estudos, podem se apresentar de maneiras bastante distintas. Isso nos permite inferir que 

a força de um paradigma não se explica apenas pelas suas idéias, crenças e métodos, mas 

também pelo tema a ser abordado e por fatores institucionais e históricos que influenciam 

as escolhas dos pesquisadores. Estudos que promovam o esclarecimento dos diferentes 

desenvolvimentos de um mesmo paradigma em diferentes área de estudo podem ser uma 

promissora oportunidade de pesquisa. 

Feitas estas comparações, no próximo capítulo serão analisados os contornos dos 

principais resultados a que chegaram os pesquisadores sobre o Legislativo brasileiro.  
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CAPÍTULO 4 

4. Racionalidade, instituições e teorias positivas no Congresso 
Nacional 
 

Até então concentrei todos os esforços no sentido de analisar aquilo que os autores 

escolheram para explicar a organização legislativa no Brasil, ou seja, tudo aquilo que os 

pesquisadores têm colocado do lado direito da equação. De maneira diferente, neste 

capítulo volto-me para aquilo que vem sendo objeto de investigação por parte dos 

pesquisadores, ou seja, aquilo que eles estiveram preocupados em explicar. Em outras 

palavras, o que os cientistas colocaram do lado esquerdo da equação.  

A idéia é tentar, com esta análise, mais uma vez identificar que referenciais teóricos 

influenciaram os pesquisadores, induzindo-os a desenvolver determinados programas de 

pesquisa e não outros. Nesse sentido, analisei aqui quais as problematizações levantadas 

pela ciência política brasileira, qual a influência dos paradigmas do novo institucionalismo, 

da teoria da escolha racional e das teorias positivas sobre o Legislativo norte americano 

nestas problematizações.  

4.1. O universo de problematizações sobre o Legislativo no Brasil 

Nestes últimos 11 anos de pesquisa sobre o Poder Legislativo no Brasil, orientados 

por diferentes referenciais teóricos, os cientistas políticos levantaram uma ampla gama de 

problematizações sobre o nosso sistema político. Partindo da análise das variáveis 

dependentes dos estudos realizados, foi possível chegar a 12 temas de pesquisa. Estes 

temas foram caracterizados a partir da agregação das variáveis dependentes 

operacionalizadas nas explicações aqui analisadas e, de maneira bastante resumida, a 

conformação dos problemas de pesquisa é a que segue: 
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Quadro 6. Temática e problematizações sobre o Congresso Nacional (1994/2005) 

 
Tema/questão central 
 

 
Problematizações 

 
N 

Mudança institucional - A 
questão mais ampla é como 
surgem as instituições e por 
que mudam ou permanecem. 

Alterações das normas constitucionais relativas aos poderes do 
Presidente, das comissões e dos líderes partidários; resultados 
substantivos da mudança ou da manutenção do satus quo em 
políticas públicas como planos econômicos, reformas da previdência 
e outras.   
 

5 

O papel dos partidos - Diz 
respeito ao papel 
desempenhado pelos partidos 
na arena legislativa. 

Formação de coalizões e sucesso do Presidente; disciplina partidária 
no Congresso; disciplina legislativa dos partidos que participam do 
gabinete; formação de coalizões no plenário (comportamento dos 
partidos no plenário); o comportamento partidário e os resultados 
legislativos (produção legal, disciplina partidária e formação de 
coalizões). 
 

9 

Poder de agenda – A questão 
mais geral é avaliar e medir o 
poder de agenda do 
Presidente, na sua 
permanente tentativa de fazer 
valer o seu programa frente 
ao Legislativo. 

Preponderância do Executivo pela via da cooperação dos 
parlamentares, como resultado da cooperação induzida pelos poderes 
do Presidente e dos líderes partidários; o sucesso do Presidente em 
MP´s enviadas, apreciadas e acatadas pelo congresso; a freqüência 
anual de votações dos  partidos nas proposições iniciadas pelo 
Executivo; cooperação ou deserção dos deputados aos projetos do 
Executivo no plenário; probabilidades de uma proposição ser 
aprovada, rejeitada ou vetada segundo a iniciativa – Executivo, 
Legislativo e outros. 
 

7 

Accountability horizontal 
(checks and balances) – Diz 
respeito ao desempenho do 
Legislativo no exercício da 
sua função de agência 
fiscalizadora dos atos do 
Executivo. 

Realização e sucesso de CPI´s, propostas de fiscalização e controle, 
convocação de ministros e agentes do Executivo, comissões 
especiais e outras formas de controle do Legislativo sobre o 
Executivo. 

2 

Governabilidade – Em 
sentido estrito, a 
governabilidade tem sido 
investigada pelos 
pesquisadores como a 
capacidade do Executivo de 
impor sua agenda política ao 
Congresso. 

Votação dos parlamentares nas propostas do governo, lealdade ao 
governo em votações nominais; cooperar ou não cooperar com o 
Executivo; a estrutura e organização do processo decisório e as 
relações entre Executivo e Legislativo; a influência do Presidente no 
comportamento dos partidos e das bancadas no legislativo; o impacto 
do Presidente no Legislativo e a redução do papel do Congresso na 
fiscalização horizontal e na cobrança horizontal de 
responsabilidades; grau de apoio dos partidos ao Presidente a partir 
das coalizões em plenário; comparação do sucesso presidencial entre 
dois períodos, ou a passagem da agenda compartilhada para a agenda 
imposta. 
 

5 

Abdicação x delegação – Os 
estudos procuram explicar 
transferência de 
prerrogativas do Legislativo 
para o Executivo e 
caracterizar essa 
transferência como 
delegação ou como 
abdicação. 

Transferência de poderes em períodos distintos comparados; o 
processo de delegação (e não de abdicação) do Legislativo para o 
Executivo, através da formação de coalizões que incentivam a 
delegação; sucesso do Presidente na aprovação de suas medidas 
provisórias e de suas demais iniciativas legislativas 

3 
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Conexão eleitoral 
(accountability vertical) – A 
questão central destes 
estudos foi, diante do 
pressuposto da reeleição, 
qual a verdadeira conexão 
eleitoral do sistema político 
brasileiro. 

Explicar a conexão eleitoral via Presidente; Explicar a tese da 
conexão eleitoral via distribuição de recursos para a constituency do 
deputado (tese do voto pessoal).  
 
 

3 

Carreiras parlamentares – A 
preocupação central aqui é 
com o recrutamento e 
retenção na Câmara dos 
Deputados 

Determinantes da reeleição; probabilidades de reeleição; seniority; 

perfil sociológico dos deputados; desempenho dos deputados 
3 

Processo orçamentário – 
Explicar a dinâmica do 
processo orçamentário e suas 
implicações políticas. 

Percentagem de emendas ao orçamento propostas pelos deputados 
que foram aprovadas pelo congresso e executadas pelo Executivo; 
distribuição de emendas por apoio parlamentar; distribuição de 
emendas por município e por estados; probabilidade de um 
município e de um estado de receber recursos; distribuição e 
execução de emendas em favor dos deputados com finalidade 
eleitoral – pork barrel. 
 

5 

Outputs legislativos – 
Análise dos resultados e do 
processo decisório no 
interior do Legislativo, ou 
seja, como e o que o 
Congresso produz. 

Produção legal no Congresso – leis paroquiais ou nacionais; as 
mudanças de comportamento individual e dos partidos no 
Legislativo – comportamento clientelista ou nacional; as mudanças 
nos resultados políticos substantivos; as regras que determinam a 
distribuição dos benefícios - localizados ou difusos; a probabilidade 
de iniciação de uma lei paroquial ou nacional por um deputado; 
probabilidade de um deputado vir a aprovar uma lei de sua autoria; 
as preferências do parlamento, ou seja, a distribuição pelo 
Legislativo de recursos segundo a forma (transferência ou regulação) 
e o escopo (concentrado ou difuso). 
 

2 

Sistema de Comissões - O 
papel desempenhado pelo 
sistema de comissões e o 
processo de designação dos 
membros da comissão. 

O problema da capacidade decisória do sistema de comissões; o 
processo de designação dos membros das comissões pelos partidos; o 
papel desempenhado pelas comissões na produção legislativa; as 
preferências dos deputados por políticas específicas nas comissões; a 
nomeações dos membros dos partidos para os cargos mais 
importantes das comissões, ou seja, a distribuição de relatorias e 
presidências. 
 

3 

O papel das instituições 
estaduais - A influência dos 
governadores no 
comportamento legislativo. 

Unidade e coesão das bancadas estaduais; transferência per capita de 
recursos para os estados; Estratégias eleitorais e barganhas 
legislativas (designa as estratégias eleitorais e legislativas dos 
presidentes nas transferências de recursos sobre os quais há algum 
grau de discricionariedade (não constitucionais) e sobre os quais não 
há discricionariedade (constitucionais). 
 

4 

  51 
Fonte: banco de dados do autor. 

 
Como se vê, temos um universo bastante amplo de temas e problematizações. Para 

viabilizar o tratamento destas questões no âmbito dessa pesquisa, procedi da mesma forma 

que com as variáveis independentes: agrupei os estudos segundo o tema central por ele 
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abordado, regra geral negligenciando os temas tratados de forma transversal. Nos casos em 

que o estudo considera dois temas com pesos significativos, contei o estudo mais de uma 

vez, ou seja, registrei também o segundo tema mais importante por ele investigado. Isso 

explica o n = 51 ser maior do que a amostra que venho trabalhando n = 45. A 

representação gráfica da agenda de pesquisa no período estudado é a que segue: 

Gráfico 9. Representação gráfica da agenda de pesquisa sobre o Congresso Nacional 
(1994/2005). 

 
Fonte: banco de dados do autor 

Com se vê, muitas são as problematizações desenvolvidas em torno do Legislativo 

brasileiro, assim como diferentes graus de prioridade foram estabelecidos para cada tema. 

Muitos são, também, os resultados relevantes aos quais foi possível chegar em cada um 

destes pequenos programas de pesquisa acima relacionados, mas como meu objetivo aqui 

não é fazer uma discussão profunda de cada um desses resultados, e sim identificar o que 

os influenciou, neste capítulo apenas comentarei rapidamente alguns deles, à luz dos 

principais elementos oferecidos pelos paradigmas da escolha racional, do novo 

institucionalismo e das teorias positivas sobre o congresso norte-americano.  
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4.2. Pressupostos: escolha racional, instituições e reeleição 

Parto aqui da assunção de que a ciência não começa com a observação, e sim com 

teoria. Assim, acolho a idéia (embora saiba da sua relatividade) de que as teorias 

escolhidas pelos pesquisadores têm influência determinante sobre as escolhas dos 

fenômenos e sobre as problematizações que estes pesquisadores farão em torno do 

universo oferecido pelo seu objeto de pesquisa. Ou seja, ao partir em direção a um objeto 

de estudo, os pesquisadores desenham um suposto mapa que os orientará na empreitada. 

Em outras palavras, investigações orientadas por teoria não navegam à deriva, pois ao 

partir para o empírico, os pesquisadores formulam hipóteses orientadas por pressupostos. 

Sendo assim, o primeiro passo para avaliar a produção brasileira e as influências 

que recebeu (na verdade a finalidade maior deste estudo) não poderia ser outro senão 

encontrar os pressupostos teóricos com os quais nossos pesquisadores se comprometeram. 

Os resultados foram mais ou menos os esperados. A influência da escolha racional, do 

novo institucionalismo e das teorias positivas sobre o legislativo norte-americano de fato 

foram marcantes, embora não únicas. A leitura cuidadosa dos trabalhos apontou, de um 

modo geral, para duas premissas mais amplas: (i) o comportamento racional dos indivíduos 

sob o constrangimento de instituições e (ii) a premissa da reeleição, caudatária da primeira, 

visto que significa que os políticos agem orientados a um fim (sobrevivência política), num 

ambiente altamente institucionalizado. Adicionalmente, nota-se a presença constante de 

pressupostos específicos das (iii) teorias positivas sobre o Legislativo norte americano (ou 

seja, as versões distributivista, informacional e partidária).  

Neste último caso, não foi possível identificar um padrão seguido rigidamente por 

nenhum grupo de pesquisadores, portanto, é mais correto falar em testes de hipóteses 

específicos sugeridos pelas teorias norte americanas para o caso brasileiro, do que 
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propriamente falar em uma incorporação de um modelo explicativo na íntegra. Considero 

isto positivo em pelo menos dois aspectos: primeiro porque não há mesmo nenhum motivo 

para imaginar que a teoria norte americana pudesse explicar as características próprias do 

sistema político brasileiro, e em particular do legislativo brasileiro. Segundo porque 

mostrou maturidade por parte dos pesquisadores, que escolheram problematizações que 

realmente pudessem lançar luz sobre a nossa realidade, se negando a promover uma 

incorporação teórica pouco ou nada crítica.  

De qualquer forma, as três versões estão presentes, juntamente com as premissas da 

racionalidade e da reeleição, e a tarefa agora passa a ser identificar, como já disse, que 

elementos orientaram produção científica no Brasil, o que foi possível descobri e em que 

terrenos precisamos fazer mais incursões. 

4.2.1. Racionalidade, path dependence e instituições nos estudos do legislativo 

brasileiro 

O primeiro pressuposto, o da ação racional sob o constrangimento das instituições 

permeia boa parte da produção brasileira e, quando não está explicitamente assumido pelos 

pesquisadores, está, de forma indelével, considerado implicitamente nas suas análises. 

Portanto, nenhuma tarefa parece mais difícil do que retirar deste grande conjunto de 

estudos aquilo que de fato poderia demonstrar com mais clareza a presença destes 

pressupostos na produção brasileira. Diante de tal tarefa, escolhi especificamente o 

problema da mudança institucional, porque penso que nele o debate parece mais claro e, 

digamos, emblemático. 

Pois bem, o tema da mudança institucional é de fato altamente relevante para o 

programa de pesquisa de qualquer um que deseje estudar política e, mais especificamente, 

se filiar ao novo institucionalismo. Ou seja, aliado à proposição as instituições importam, e 

tão importante quanto ela, os neoisntitucionalistas se perguntam com freqüência como as 
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instituições surgem, se mantêm ou se modificam. No Brasil esta preocupação esteve 

bastante presente e, como já me referi anteriormente, a nossa história marcada por 

oscilações entre períodos democráticos e autoritários foi bastante generosa com os 

pesquisadores, permitindo-lhes oportunidades metodológicas que imagino não sejam tão 

comuns na política comparada. 

 Vários estudiosos se mostraram bastante atentos a estas oportunidades e levantam 

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 preocupações 

relativamente distintas (e certamente complementares) fizeram parte das reflexões destes 

estudiosos: (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 públicas que resultam do processo 

decisório. 

Para explicar estes aspectos do sistema político brasileiro, encontrei pelo menos 

duas versões diferentes. De um lado estão as proposições de Figueiredo e Limongi (2001) 

e Santos (1997), que chamarei aqui de mudança institucional por escolha racional, 

segundo a qual a estrutura e a organização do processo decisório e as relações entre 

executivo e legislativo dos nossos dias pode ser explicada pelas escolhas institucionais 

efetuadas pelos próprios atores políticos. De outro, as explicações de Ames (2003) e 

Mainwaring (2001) que apontam para a mudança institucional (ou na manutenção das 

instituições e do status quo) como resultado ligado a uma causalidade histórica e de outros 

elementos da vida social. A este segundo grupo de proposições chamarei de mudança 

institucional por trajetória dependente (path dependent) 



119 

4.2.1.1. Ação racional e mudança institucional 

Quanto aos primeiros, para eles as escolhas institucionais são informadas por um 

padrão já existente de relação entre os poderes Executivo e Legislativo no Brasil, e isso 

teria determinado, sobremaneira, a organização do legislativo tal como o conhecemos hoje. 

Segundo Figueiredo e Limongi (2001), por exemplo,  

“Existe uma continuidade legal entre os períodos autoritário e o período atual (...) o 
oder executivo, em razão dos poderes legislativos que possui, comanda o processo 
legislativo, dessa forma, mina o próprio fortalecimento do Congresso como poder 
autônomo. O resultado é a atrofia do próprio legislativo e a preponderância do 
executivo, principal legislador de jure e de fato” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 
2001). 

Essa continuidade legal teria sido informada pela paralisia decisória característica 

do final do período 46-64, o que levou os constituintes a optarem por manter (e até 

ampliar), em nome da governabilidade, as poderosas prerrogativas presidenciais adquiridas 

no regime autoritário. Assim, este quadro institucional induziu, num momento de escolha 

institucional (a Constituição de 1988), à delegação ampla de poderes legislativos para o 

Presidente. Em resumo, para Figueiredo e Limongi (2001), os atores políticos ataram 

racionalmente as próprias mãos, em nome de um objetivo maior. 

 Na seqüência do debate, Santos (1997) alimenta a discussão levando às últimas 

conseqüências essa proposição, formulando a seguinte questão: “por que o relacionamento 

do presidente com os deputados ocorre de determinada forma, por que varia ao longo do 

tempo, e qual a probabilidade do atual configuração continuar em vigor” (SANTOS, 

1997). Isso significa dizer que além de procurar respostas para o uma determinada escolha 

institucional, ou o surgimento de uma instituição, importa também explicar como as 

instituições se mantêm e como se modificam ao longo do tempo. Assim, introduzindo no 

debate a variável patronagem, associada ao já considerado poder de agenda do presidente, 

o autor explica as diferenças significativas entre os períodos 46-64 e o pós-88. Segundo 
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ele, o primeiro caracterizado por uma agenda legislativa compartilhada entre o executivo e 

o legislativo e o segundo marcado por uma agenda imposta pelo executivo ao legislativo 

(SANTOS, 1997).  

 Essa descoberta alimentou o debate com uma outra questão, que dela derivou e que 

foi tratada pelo próprio Santos (1999), qual seja:  

“(...) por que, a despeito de aparentemente ser prejudicial aos interesses dos 
congressistas, tantas prerrogativas têm sido transferidas ao executivo? Por que os 
legisladores brasileiros não redefinem o desenho institucional que regula o 
processo decisório no sentido de reduzir o poder de agenda do Presidente?” 
(SANTOS, 1999).   

A questão é bastante intrigante, pois se o principal objetivo é se reeleger, então 

concentrar poderes nas mãos do Presidente não é nada racional, considerando que a 

reeleição, segundo algumas interpretações, está ligada à distribuição de recursos pelos 

deputados em benefício local de seus eleitores. A explicação de Santos (1999), entretanto, 

se alinha à idéia da escolha institucional racional sugerida por Figueiredo e Limongi 

(2001). Assim, deputados numa situação que ele caracteriza como de “em busca de uma 

constituency” colaboram com Presidente, pois vêm nele a conexão eleitoral, e não no voto 

pessoal, como de resto boa parte da teoria apontava. Assim,  

“O presidente transforma-se em uma espécie de intermediário da accountability 
para o deputado junto à base. Mas para que tal função seja cumprida de forma 
eficiente, é preciso que o presidente possua a máxima capacidade de aprovar suas 
políticas. (...) A transferência de prerrogativas decisórias para o Executivo, fruto da 
busca de deputados por uma constituency eleitoral, trai os princípios fundamentais 
do presidencialismo democrático, baseado que está nos freios e contrapesos entre 
os Poderes” (SANTOS, 1999). 

Dessa forma, por nova interpretação, o autor assume também o argumento 

institucionalista, segundo o qual a mudança institucional é resultado de uma escolha 

racional. Ou seja, nada mais racional para o Legislativo do que transferir poderes ao 

Executivo, considerando que é nele que o deputado vê a sua conexão eleitoral. Como se vê, 

embora este resultado seja relativamente distinto da explicação de Figueiredo e Limongi 
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(2001), há um laço que os une, a assunção de que a mudança institucional ocorre por 

escolha racional. 

4.2.1.2. Path dependence, continuidade institucional e status quo 

Num sentido bastante diferente, autores como Ames (2003) e Mainwaring (2001) 

apontam para uma outra explicação da mudança institucional. Este grupo de autores, em 

contraposição ao anterior, fica melhor caracterizado por suas explicações baseadas na 

mudança institucional por trajetória dependente (path dependence).  

Eu já havia afirmado anteriormente, quando da análise do problema agência 

estrutura nos estudos legislativos no Brasil, que esses autores atribuem um grau de 

liberdade bem menor à ação humana e às suas escolhas que os teóricos da escolha racional. 

Pois bem, aqui temos mais uma evidência disto. Tanto um quanto o outro dão razoável 

importância às variáveis históricas, o que os leva a resultados bastante diferentes dos 

autores anteriormente considerado sobre a mudança institucional no Brasil.  Para Ames 

(2003) por exemplo 

“Novos arranjos institucionais acarretam conseqüências que somente se tornam 
visíveis a longo prazo, mesmo que resultem de decisões que visam resolver 
problemas políticos imediatos” (AMES, 2003). 

Dito de outra forma,  

“(...) as instituições dependem de sua trajetória histórica, ou seja, são path 

dependent (que significa que a conseqüência de pequenos acontecimentos e 
circunstâncias fortuitas podem determinar soluções que, ao adquirirem primazia, 
nos levam a um determinado caminho). Assim, as instituições podem trazer 
embutidas barreiras à reforma deliberadamente criada por atores políticos que 
imaginavam somente ser capazes de constranger seus adversários se 
constrangessem a si mesmos” (AMES, 2003).  

  
Os resultados aos quais chega o autor são aqui relativamente fáceis de perceber.  

Para ele, a história do nosso federalismo e as características clientelistas e patrimonialistas 

da relações políticas no Brasil têm um preso significativo, e são, em última análise, em boa 

parte responsáveis pelo nosso arranjo institucional. Não é à toa que Ames (2003) afirma 
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que os arranjos institucionais não mudam facilmente no Brasil. A opção por path 

dependence leva o autor a apresentar uma causalidade social que depende fortemente da 

trajetória percorrida pelas instituições, ou seja, a instituições formadas por propriedades 

herdadas do passado.  

Numa linha que, a princípio pode parecer incompatível com a visão de Ames 

(2003), mas não é, Mainwaring (2001) procura explicar a mudança institucional no Brasil, 

em especial no que diz respeito à baixa institucionalização do sistema eleitoral e partidário, 

como resultado de fatores como: os determinantes históricos, o presidencialismo, o 

federalismo e o clientelismo. Esta visão aparentemente teleológica e estruturalista, 

entretanto, não nega totalmente o papel das instituições e da ação humana na indução dos 

resultados, como pode a princípio parecer. Resta claro, entretanto, que ele atribui a elas um 

papel muito mais discreto do que os demais autores.  

Segundo Mainwaring 

“(...) as regras institucionais são primordialmente uma importante variável 
interveniente: explicam-se pelas preferências das elites políticas e, por outro lado, 
institucionalizam os tipos de partidos e de sistemas partidários que essas elites 
preferem, com algumas conseqüências não intencionais. Constituem, ademais, uma 
variável independente, por que muitas vezes permanecem mesmo que se 
modifiquem os interesses que lhes deram origem” (MAINWARING, 2001). (grifos 
meus) 

 
Ao tratar as instituições como variáveis intervenientes para a explicação da 

mudança e, ao mesmo tempo, atribuindo-lhes o status de variável independente, 

Mainwaring (2001) parece se contradizer, mas a leitura atenta de seus trabalhos aponta 

para uma posição bastante coerente. Para ele, as escolhas importam, mas não tanto, ou seja, 

mudança e continuidade institucionais dependem em algum grau da vontade dos agentes, 

mas são muito mais o resultado de determinantes sociais do que se possa imaginar. 

Contudo, um elemento que não se pode deixar de registrar é a abertura da interpretação de 
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Mainwaring (2001) para a consideração de conseqüências não-intencionais. Considerando 

que efeitos não intencionais estão ligados à racionalidade, isso nos leva a crer que a visão 

do autor sobre a causalidade histórica é um pouco mais amena que a de Ames (2003). 

Assim, tomadas de um maneira mais geral, não há qualquer absurdo em afirmar que 

o que vemos aqui nada mais é do que um debate, aplicado ao caso do Brasil, entre as 

diferentes formas de como o institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo 

histórico encaram a mudança institucional. De um lado temos a visão de que as instituições 

mudam e se mantêm porque realizam algo parecido como o equilíbrio de Nash.  Segue-se 

disso que uma instituição contribui para resolver dilemas de ação coletiva. De outro, a 

visão de que as instituições resistem a serem postas radicalmente em causa, porque elas 

estruturam as próprias decisões concernentes à ação humana, e a uma eventual reforma que 

um indivíduo possa querer adotar.  

Com essas diferentes visões, ganha a ciência política brasileira, que vai oferecendo 

uma visão mais complexa do mundo e das instituições políticas a que tem se dedicado a 

explicar. Obviamente o papel das instituições na determinação dos resultados políticos 

substantivos também está presente em toda a produção brasileira, como já afirmei. Por isso 

é importante deixar claro, mais uma vez, que não estou tomando a parte pelo todo. Escolhi 

apenas a mudança institucional por considerá-la emblemática, e porque penso que ela 

retrata bem tanto a influência do paradigma da escolha racional, quanto o do novo 

institucionalismo na ciência política brasileira. 

4.2.2. A premissa da reeleição, as carreiras parlamentares e a conexão eleitoral 

No que diz respeito a uma premissa amplamente incorporada nos estudos sobre o 

Legislativo brasileiro, a premissa da reeleição, julgo que será possível entender sua força 

se analisarmos cuidadosamente os estudos que se preocuparam especificamente em 
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verificar os determinantes da reeleição, os estudos de carreira parlamentar e, por fim, os 

esforços feitos no sentido de explicar a natureza da conexão eleitoral para o caso brasileiro. 

Digo preocupados “especificamente”, porque de alguma forma todos os demais também 

têm como pano de fundo esta preocupação, entretanto é possível apostar nesses trabalhos 

específicos para entender melhor como a ciência política Brasileira incorporou a premissa 

de Mayhew (1974). 

4.2.2.1. Carreiras parlamentares no Brasil 

No caso dos estudos sobre as carreiras parlamentares, três trabalhos merecem 

destaque. O primeiro, realizado por Pereira e Rennó (2001), procurou investigar as 

dinâmicas político-institucionais e locais que envolvem o processo de reeleição para a 

Câmara dos Deputados e, portanto, a questão central foi verificar quais os fatores que 

aumentam as possibilidades de reeleição dos deputados federais. Duas hipóteses foram 

levantadas: ou bem os aspectos políticos locais determinam a reeleição (distribuição de 

recursos e benefícios geograficamente localizados), ou são os aspectos políticos nacionais 

que importam (estes referentes à atuação do parlamentar em assuntos não restritos ao seu 

reduto eleitoral). A conclusão dos autores é a que segue: 

“(...) as duas dinâmicas exercem influência nas chances de reeleição. Entretanto, 
diante das opções e recursos disponibilizados durante seus mandatos, a distribuição 
de benefícios locais proporciona muito mais retornos eleitorais do que as atividades 
legislativas dentro da câmara, ou as posições de voto assumidas em relação a uma 
determinada política. Na realidade, os interesses locais prevalecem na arena 
eleitoral porque as demandas locais parecem ter impacto mais forte no sucesso 
eleitoral” (PEREIRA & RENNÒ, 2001). 

 
De forma complementar, que  
 

“(...) a atividade nacional do parlamentar é principalmente direcionada para ações 
que o habilitam a ter mais acesso a recursos que possam ser utilizados na esfera 
local com o objetivo de ser reeleito” (PEREIRA & RENNÒ, 2001). 

 
Em outras palavras, importa mesmo a distribuição de bens públicos 

geograficamente localizados, e a atuação nacional do parlamentar, em especial para obter 
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posições privilegiadas na Câmara, atua como variável interveniente na explicação sobre os 

fatores que importam para a reeleição de um deputado federal. 

 Na seqüência do debate, um outro estudo se mostrou bastante esclarecedor. Leoni, 

Pereira e Rennó (2003) resolveram investigar não mais os fatores que determinam a 

reeleição, mas as preferências dos deputados em suas carreiras parlamentares. Segundo os 

autores, os deputados buscam a reeleição considerando duas variáveis: a sua viabilidade 

eleitoral e o seu desempenho na legislatura. Parece claro que este resultado é praticamente 

o mesmo do estudo anterior, mas neste caso ele esclarece o debate em pelo menos três 

outros aspectos. Primeiro que os constrangimentos impostos pelo contexto eleitoral e pela 

avaliação dos deputados de seu desempenho são motivos fortes para que eles permaneçam 

na Câmara. Segundo, que os deputados que preferem permanecer na Câmara são 

igualmente bem sucedidos na implementação de emendas e nas comissões (menos as 

comissões especiais); e terceiro que estes não são candidatos mais vulneráveis do que 

aqueles que concorrem a cargos mais altos. Ademais, a maioria absoluta dos políticos que 

detêm uma posição poderosa na Câmara, prefere permanecer na Casa. 

Em suma, as carreiras políticas no Brasil são fortemente determinadas pelos custos 

eleitorais, e por isso a rotatividade política é muito alta. Mas a idéia de que apenas os 

vulneráveis e incompetentes concorrem à reeleição não é verdadeira. Os autores provam 

que “(...) os que concorrem a cargos mais altos não são tão diferentes dos que permanecem 

na Câmara, indicando que as carreiras dentro da Câmara são muito atraentes” (LEONI, 

PEREIRA & RENNÓ, 2003).  

Numa perspectiva diferente, Santos (2003), preferiu investigar o perfil sociológico 

dos que se candidatam e se reelegem para o Legislativo, e, com isso, aponta para resultados 

um pouco diferentes. As questões centrais do seu estudo foram: por que determinados 
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políticos se candidatam à Câmara e ao Senado? Por que alguns se reapresentam e 

conseguem se reeleger? Que relação existe entre o desempenho institucional do Legislativo 

e os padrões observados de recrutamento e permanência? (SANTOS, 2003) 

Comparando diferentes períodos político no Brasil (46-64 e pós-88), o autor 

mostrou que a explicação é, antes de tudo, institucional, pois foi “o amesquinhamento dos 

poderes do Congresso e a ampliação de prerrogativas do executivo que afetaram o padrão 

de recrutamento dos legisladores” (SANTOS, 2003). Ou seja, a intervenção dos governos 

militares no processo de recrutamento de legisladores não alterou de forma significativa o 

perfil sociológico dos deputados federais, mas o amesquinhamento dos poderes do 

Congresso e a ampliação de prerrogativas do Executivo afetaram. Em suma: 

“No primeiro período a Câmara era uma instituição dotada de enorme capacidade 
decisória. Atualmente, o executivo define a natureza e o conteúdo da agenda 
pública. Assim, a sinalização aos políticos que pretendem intervir no processo 
decisório é clara: não é boa estratégia permanecer no legislativo” (SANTOS, 
2003). 

 
Afirmei no início que a premissa da reeleição estava amplamente considerada como 

premissa nos estudos legislativos no Brasil. Mas esta proposição não é tão simples assim. 

Diante de tal controvérsia sobre se parlamentares brasileiros buscam ou não a reeleição, a 

resposta é sim, mas há que se considerar que a reeleição aqui está muito mais relacionada a 

uma proposição maior, a da sobrevivência política, do que propriamente ao cargo de 

deputado, como é nos Estados Unidos. Portanto, a premissa da reeleição deve ser entendida 

no Brasil de forma relativizada.  

Essa resposta foi oferecida por Ames (2003), quando afirmou que, em função do 

contexto de incerteza o legislador brasileiro não aposta em políticas distributivas em favor 

de sua reeleição, mas afirma que ele busca internamente no Congresso recursos para o 

atendimento de seus constituintes, o que está diretamente ligado ao seu interesse em se 
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manter na política, ainda que seja para outros cargos, preferencialmente os do Executivo. 

Como se vê, a premissa está de pé, mas foi incorporada de maneira bastante 

particular entre nós. Isto nos leva a um segundo aspecto relacionado com a premissa da 

reeleição, que é o da conexão eleitoral. 

4.2.2.2. O Executivo como conexão eleitoral 

Nesse campo temos realmente um cisma que parece estar longe de ser resolvido na 

ciência política brasileira. De um lado temos alguns autores como Ames (2003), 

Mainwaring (2001), Arretche e Rodden (2004), Pereira e Rennó (2000 e 2001), entre 

outros, que defendem que os parlamentares brasileiros atuam distribuindo benefícios 

locais, o que indica que esses autores enxergam uma conexão eleitoral entre o deputado e 

seus eleitores, ou seja, uma relação de accountability direta entre representantes e 

representados. Esta é, precisamente, a tese do voto pessoal.   

De outro lado, autores como Amorim Neto e Santos (2003), Mueller e Alston 

(2005), Pereira e Mueller (2002) e Figueiredo e Limongi (2002), que afirmam que a 

conexão eleitoral se dá pela via do Presidente (ou do Executivo). Como já disse, o debate 

está longe de um consenso, e várias incursões vêm sendo feitas pelos pesquisadores, 

interessados tanto no processo orçamentário (distribuição de verbas), quanto nos outputs 

legislativos, como a produção legal, que pode oferecer oportunidades para a distribuição de 

benefícios localizados.69  

Todos esses modelos são de dupla arena, e de maneira geral, eles estão preocupados 

                                                           
69 Os estudos aos quais me refiro são: FIGUEIREDO, A. & LIMONGI, F. (2002). Incentivos eleitorais, 

partidos e política orçamentária; AMORIM NETO, O. & SANTOS, F. (2001) A conexão presidencial: 

facções pró e antigovernos e disciplina partidária no Brasil; AMORIM NETO, O. & SANTOS, F. (2003). 
The inefficient Secret Revisited: the Legislative Input and Output of Brazilian Deputies; MUELLER, B. 
ALSTON, L. (2005). Pork for policy: executive and legislative exchange in Brazil; PEREIRA, C. & 
MUELLER, B. (2002), Comportamento estratégico em presidencialismo de coalizão: as relações entre 

executivo e legislativo na elaboração do orçamento brasileiro. 
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em relativizar o debate, mostrando que as instituições do Legislativo brasileiro não são 

assim tão eficientes em pork barrel, como afirmam alguns, mas também não resolvem 

plenamente os problemas de ação coletiva pela via institucional, como afirmam outros. 

Dito de forma resumida, algum mercado de troca existe e algumas oportunidades para a 

atuação clientelista se apresentam para os parlamentares, que delas se aproveitam. Longe 

de resolver a questão, o que parece mesmo é que a tendência é um longo e, espera-se, 

produtivo debate.  

4.2.3. O risco das variações nos pressupostos comportamentais 
 

Como se viu, na base dos estudos legislativos norte-americanos está o pressuposto 

da reeleição, que como não poderia deixar de ser, foi amplamente recepcionado pelos 

estudiosos do Congresso Nacional. Entretanto, há aqui um paradoxo, porque, em que pese 

a ampla aceitação da premissa de Mayhew, pouco se desenvolveu em termos de pesquisa 

sobre sua assunção básica, a de que os parlamentares têm como preferência nº 1 se 

reeleger.  

Fazendo justiça a algumas iniciativas70, a julgar pela verdadeira unanimidade que o 

pressuposto assumiu na ciência política brasileira, a realização de mais estudos sobre as 

preferências e os fatores determinantes do recrutamento e permanência no Legislativo 

parecem ser necessárias. Em outras palavras, sustento a tese de que pouco se realizou, e de 

que é preciso que se saiba mais sobre esse pressuposto e sua aplicação para o caso 

brasileiro. 

                                                           
70 Aqui me refiro às iniciativas acima comentadas. Ver PEREIRA, Carlos & RENNÓ, Lucio (2001). O que é 
que o reeleito tem? Dinâmicas político-institucionais locais e nacionais nas eleições de 1998 para a Câmara 
dos Deputados. DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.44, no.2. pp.133-172.; SANTOS, Fabiano (2003). 
Deputados Federais e instituições Legislativas no Brasil – 1946-1999. In: ___________ . O poder legislativo 
no presidencialismo de coalizão. Rio de Janeiro: IUPERJ/UFMG; LEONI, Eduardo; PEREIRA, Carlos & 
RENNÓ, Lúcio. (2003) Estratégias para sobreviver politicamente: escolhas de carreiras na Câmara de 
Deputados do Brasil”. Opinião Publica. vol. 9, nº. 1. pp.44- 67. 
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Julgo importante esta questão e acho que ela merece destaque para que não se 

incorra no mesmo erro apontado por Limongi (2003), cometido com relação aos estudos de 

política comparada. Segundo o autor, esses estudos apresentam variações nas premissas 

comportamentais dos atores entre as diferentes abordagens, o que significa grave violação 

de princípios metodológicos do paradigma do novo institucionalismo. Tal erro acaba por 

violar a premissa básica daquele paradigma, pois, se as instituições realmente importam, 

os resultados devem ser influenciados pela variação institucional e não pela variação de 

premissas comportamentais.  

A crítica de Limongi (2003) é contundente: 

“Como procurei mostrar, a maior parte dessas conclusões não resiste à análise 
atenta. Em geral, resultados quanto aos efeitos da forma de governo dependem da 
variação das premissas comportamentais e não das institucionais. Para que as 
conclusões negativas acerca desta forma de governo se sustentem, é necessário 
assumir que no presidencialismo os políticos só se interessem por cargos e não se 
importem com as políticas adotadas. Da mesma forma, os eleitores devem se 
comportar de maneira míope, dando pouca ou nenhuma atenção às conseqüências 
de suas decisões no futuro. No que se refere ao efeito das leis eleitorais, as 
conclusões usuais só se sustentam quando desconsideram o processo decisório ou, 
pior, tomam-no como uma função direta do imperativo eleitoral. Dadas essas 
inconsistências, não é de se espantar que, ao longo da década de 1990, a literatura 
tenha patinado sobre os mesmos temas e achados” (LIMONGI, 2003).  

 

De maneira bastante fundamentada, o autor sugere que os neoinstitucionalistas, 

pelo menos os que desenvolveram estudos de política comparada, se comportaram mais ou 

menos como Procusto, que segundo a mitologia grega, usava um mesmo leito para colocar 

deitadas suas vítimas, cortando ou esticando suas pernas, conforme fossem 

inadequadamente grandes ou pequenas. Para que evitemos que esses “ajustes” (que na 

verdade são um verdadeiro atropelo das diferenças), venham a acontecer, muitas vezes 

motivados pela vontade de ver mantidas algumas das principais conclusões, penso que os 

estudos legislativos no Brasil devem se interessar em produzir mais contribuições sobre o 

pressuposto da reeleição. Afinal, essa tem sido a premissa comportamental básica, e o 
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ponto de partida de boa parte dos esforços dedutivos relevantes até agora aqui obtidos.   

4.4. Distribuição, informação incompleta e partidos políticos no 
legislativo brasileiro 
 
4.4.1. Gains from trade no Congresso Nacional 

A versão distributivista, em linhas gerais, vê o Legislativo como um mercado de 

trocas. Neste mercado, os parlamentares trocam seus votos, através de um mecanismo 

caracterizado como logrolling, por benefícios geograficamente localizados, em busca da 

reeleição. Comissões são poderosas e desempenham um papel relevante nesse processo. O 

comportamento do parlamentar é visto como individualista e conflituoso, e a variável 

explicativa para a organização do Legislativo é o sistema eleitoral.  

Nota-se claramente a influência desses pressupostos distributivistas nos estudos 

sobre o Legislativo brasileiro especialmente em três grupos de estudos: nos estudos sobre 

as comissões parlamentares, sobre a política orçamentária e sobre os outputs legislativos. 

Isso é relativamente fácil de explicar porque, no primeiro caso, boa parte dos estudos 

distributivistas vêem as comissões como instituições que diminuem os custos de transação, 

ou seja, o local onde as trocas sãos realizadas. No caso dos estudos sobre o orçamento, 

simplesmente porque política é distribuição e nada melhor para caracterizar a distribuição 

do que o processo de alocação de recursos. Já nos estudos sobre os outputs legislativos, e 

aqui temos uma particularidade do caso brasileiro, isto se dá porque os resultados da 

produção legislativa podem indicar se o parlamentar age no sentido de beneficiar clientelas 

específicas e paroquiais, ou se realmente desempenha um papel voltado para a política 

nacional. De uma forma ou de outra, penso ser possível afirmar que, no Brasil, muito das 

idéias distributivistas orientaram as investigações científicas nos últimos anos.  

Isto não significa, entretanto, que se possa afirmar que a tese distributivista explica 

o caso brasileiro, embora seja possível identificar autores que defendam esta posição. Ou 
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seja, de um modo geral, a maioria das explicações sobre o Congresso Nacional não 

apontam para um legislativo caracterizado como um mercado de trocas. Vejamos, em 

linhas gerais, os resultados mais significativos. 

4.4.1.1. O sistema de comissões 

Seria razoável esperar que a versão distributivista induzisse no Brasil muitos 

estudos sobre o sistema de comissões, pois a explicação distributivista sugere que as 

comissões, formadas por atores com preferências homogêneas, desempenham um papel 

decisivo nos ganhos de troca. Entretanto, essa transposição não pode ser notada para o 

Brasil por que aqui as comissões desempenham um papel muito menos relevante no 

processo decisório do que as comissões no legislativo norte-americano. A impressão que 

tenho é que, diante deste problema, os pesquisadores brasileiros voltaram suas atenções 

também para o processo orçamentário, talvez vendo nele o locus privilegiado para testar a 

hipótese da política distributiva no legislativo brasileiro71.  

De qualquer forma, pelo menos quatro estudos fizeram considerações consistentes 

sobre as comissões no Brasil e, portanto, merecem destaque. O primeiro é o estudo de 

Pereira e Mueller (2000), que levantou a questão base aqui considerada, ou seja, se 

realmente as comissões têm um papel distributivo e por isto servem aos interesses 

distributivos dos parlamentares. O resultado foi que as preferências no interior das 

comissões são heterogêneas e, portanto, não podem ser entendidas como cumprindo um 

papel distributivo. Para os autores, o Executivo tem interesse em comissões com 

preferências alinhadas com as suas e, embora haja mecanismos de auto-seleção, o 

executivo é quem determina a composição das comissões. Por outro lado, as comissões não 

                                                           
71 Não que estudos sobre o sistema de comissões no Brasil tenham sido totalmente negligenciados. Além dos 
três estudos que considerei na minha amostra, ainda podemos citar muitos outros (ver nota 55), só não os 
considerei aqui, como já afirmei acima, porque nesta amostra preferi incluir estudos com pretensões mais 
generalizadoras sobre o legislativo e, portanto, afastei da análise dos estudos sobre domínios políticos 
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têm poder relevante no processo legislativo, como era de se esperar num modelo 

distributivista, segundo o qual as comissões impõem suas preferências sobre o plenário.  

Na visão dos autores, as comissões desempenham, embora secundariamente, um 

papel informacional, pois as preferências heterogêneas no interior das comissões garantem 

que elas cumpram o papel de coletar e disseminar informação, em especial para o 

Executivo e para o plenário, o que seria relevante para todos os atores políticos, em 

especial para os interessados no bom desempenho da legislatura como um todo. Ou seja, 

no Legislativo brasileiro, “em geral a informação interessa (sem contar os custos com a 

espera), tanto ao executivo quanto aos partidos e aos próprios membros das comissões”. 

(PEREIRA & MUELLER, 2000).  

Posteriormente, em duas ocasiões, Santos (2002) e Santos e Rennó (2004), 

levantaram o processo de designação dos membros para as comissões (seguindo a tradição 

norte-americana de estudar a fundo o processo de committee assignment), e nos dois 

estudos, comparando dois períodos históricos, constataram que no âmbito da relação entre 

líderes e bancadas percebeu-se diferença importante no que se refere à política de 

nomeações para os principais comissões da Câmara. No período 46-64 a lógica das facções 

levava os líderes a um cuidadoso escrutínio do comportamento do membro para com a 

parcela majoritária do partido. No período pós-88, apenas a restrição relativa à 

especialização prévia do membro apareceu como determinante (SANTOS, 2002). Ou seja, 

um detalhe leva o autor a relativizar os resultados anteriores, o fato de que, com a 

consideração da mudança institucional no processo decisório, só os partidos não explicam 

mais a designação para as comissões, pois aspectos ligados à relação ente Executivo e 

Legislativo (variáveis do processo decisório) também precisam ser considerados. 

                                                                                                                                                                                
específicos (policy domain). 
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 De um modo geral, as poucas investidas para explicar o sistema de comissões no 

Brasil nos levam à conclusão de que o sistema de comissões não explica a distribuição e os 

ganhos de troca. Isso nos autoriza a inferir que os pesquisadores do Congresso Nacional 

desviaram seu foco para o processo orçamentário, como objeto de estudos, e nesse campo, 

o debate se encontra realmente bem mais consolidado.  

4.4.1.2. Orçamento: governabilidade e pork barrel 

Em linhas gerais o debate sobre o processo orçamentário tem duas vertentes, uma 

formada por Ames (2003), que investigou se as condições eleitorais influenciavam o 

sucesso das emendas dos parlamentares ao orçamento e a outra formada por diferentes 

interpretações que combinam elementos de governabilidade com princípios distributivistas, 

formada por Figueiredo e Limongi (2002, 2005), Pereira e Mueller (2002), Mueller e 

Alston (2005) e Arretche e Rodden (2004). 

Quanto às explicações de Ames (2003), a conclusão mais relevante foi que  

“Os deputados se saíram melhor quando receberam maiores proporções de 
votação total nos municípios aos quais destinaram as emendas e não 
obtiveram tanto sucesso quando foram os mais votados entre todos os 
partidos” (AMES, 2003). 

 
A conclusão do autor foi que “(...) de maneira geral, nota-se que o modelo 

distributivo explica melhor a política orçamentária da Câmara dos Deputados no período 

pré-64 do que o modelo informacional” (AMES, 2003). 

Penso que exatamente aí que está o pomo da discórdia. A análise de Ames (2003) 

não considera as novas regras orçamentárias e isso faz toda a diferença. Aliás, foi o próprio 

autor que levantou esta questão sobre as novas regras orçamentárias, quando afirmou: “No 

momento em que escrevo este capítulo ainda é cedo para analisar empiricamente as novas 

regras, mas há indicações de que os partidos e os estados deverão ficar em situação 

privilegiada em detrimento dos parlamentares” (AMES, 2003). 
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Pois bem. Foi exatamente nessa direção que o segundo grupo de estudos caminhou, 

procurando analisar o processo orçamentário a partir dos resultados que as novas regras 

estavam produzindo. Nesse sentido, um conjunto de estudos bem recentes vem mostrando 

que o processo orçamentário não oferece mesmo muitas oportunidades para distribuição, 

ou seja, que de fato o deputado pouco tem a ganhar individualmente em termos eleitorais 

com o processo orçamentário.  

Figueiredo e Limongi (2002), por exemplo, apresentam como argumento contrário 

à transposição do voto pessoal para o Brasil o fato de que “(...) não se pode assumir que, do 

ponto de vista dos retornos eleitorais buscados, os congressistas tenham preferências 

homogêneas quanto ao tipo de política pública a ser privilegiada” (FIGUEIREDO & 

LIMONGI, 2002). Mais que isto, que é factível assumir que, na arena parlamentar, o 

processo orçamentário é antes dominado por atores coletivos que por congressistas 

tomados individualmente. Ou seja, 

“O papel dos partidos vai muito além de uma mera acomodação pragmática e não 
programática dos pleitos dos parlamentares. Partidos assumem posições públicas 
com relação às políticas perseguidas pelo executivo. (...) A idéia segundo a qual 
todo parlamentar age da mesma forma diante de qualquer proposta governamental 
não se encaixa bem com esse fato. Parece descabido supor que a sorte eleitoral dos 
parlamentares filiados a partidos situacionistas seja totalmente dissociada da sorte 
do governo. (...) ser parte de um governo bem sucedido é uma excelente moeda 
eleitoral para qualquer parlamentar de um partido aliado” (FIGUEIREDO & 
LIMONGI, 2002). 

 
Numa direção bastante parecida vão os resultados de Arretche e Rodden (2004), 

que, diante da literatura sobre o funcionamento do federalismo brasileiro, realizaram 

cuidadoso exame da distribuição regional de recursos fiscais para testar hipóteses sobre 

estratégias eleitorais e legislativas dos governantes brasileiros. O resultado mais uma vez 

se alinha com a idéia do papel limitado dos deputados individualmente no processo 

orçamentário. 
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Para os autores, em linhas gerais, 

“(..) os presidentes brasileiros contam com considerável poder sobre a  execução de 
recursos de transferências e usam estes recursos para superar o desafio de preservar 
sua coalizão de sustentação parlamentar. Para tanto, canalizam os recursos de que 
dispõem para os estados que contam com maior número de parlamentares na 
coalizão” (ARRETCHE & RODDEN, 2004). 

 
Quanto ao papel desempenhado pelos parlamentares, sugerem os autores que 
 

“(...) têm fortes incentivos para integrar a coalizão de governo, pois daí deriva a 
credibilidade de que seus estados e municípios de origem receberão recursos 
adicionais. Essa estratégia revela que os acordos entre os presidentes e o 
parlamento tendem a ser de longo prazo, e não aleatórios, em torno de cada votação 
legislativa. A noção é que os parlamentares e o executivo federal estão envolvidos 
em generalizada negociação por recursos, na qual este último tem que construir 
uma maioria parlamentar para cada questão legislativa, revelou-se claramente 
equivocada. Além disso, não encontramos evidências de que o presidente favorece 
os governadores que pertencem ao seu partido ou à sua coalizão. Consistentemente 
com outros trabalhos recentes, nossos resultados sugerem que o presidente usa seus 
recursos para manter uma coalizão legislativa claramente identificada” 
(ARRETCHE & RODDEN, 2004). 

 
Em linhas gerais, e tomados de forma agregada, tanto Figueiredo e Limongi (2002) 

quanto Arretche e Rodden (2004) assumem que o voto pessoal não corresponde à realidade 

brasileira, e a conexão eleitoral se dá por via do Executivo, resultado, aliás, compatível 

com o de Amorim Neto e Santos (2001) sobre a conexão presidencial.  

Recentemente, Figueiredo & Limongi (2005) realizaram talvez o mais extenso e 

profundo teste da hipótese da efetiva relação entre emendas individuais e comportamento 

distributivo no Congresso Nacional. Nos seus resultados, nenhuma evidência de que suas 

proposições anteriores precisariam ser revistas. Em resumo, as conclusões foram que:  

“As emendas individuais não são privilegiadas pelo Legislativo. Os regulamentos 
internos do Congresso garantem às emendas coletivas e às das relatorias a 
apropriação da maior parcela dos recursos alocados. (...) Emendas individuais 
representam uma pequena parcela da intervenção legislativa na alocação final dos 
recursos (pouco mais de 15% do total das emendas), e isso ocorre sem a 
intervenção do Executivo. Ou seja, como essa é uma decisão interna do próprio 
Poder Legislativo, tal fato coloca sob suspeição a noção de que o processo 
orçamentário é orientado basicamente para atender interesses locais ou 
particularistas de clientelas dos parlamentares” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 
2005). 
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Diante de tal conclusão, afirmam os autores que: 

 “(...) dado o papel que normalmente se atribui à liberação de verbas nas relações 
entre o Executivo e o Legislativo, examinamos a fundo a tese de que votos sejam 
trocados por execução de emendas, mostrando que não é possível estabelecer a 
relação causal pretendida.” ou seja “(...) A liberação de recursos não explica o 
comportamento dos parlamentares nas votações nominais. A filiação partidária é 
um bom preditor da execução das emendas. No entanto, uma inspeção cuidadosa 
dos dados não permite passar das relações agregadas às individuais.” 
(FIGUEIREDO & LIMONGI, 2005) 
 

Entretanto, para um outro grupo de estudiosos, no que diz respeito à limitada força 

dos deputados no processo, os resultados devem ser tomados com cuidado. Num sentido 

um pouco diferente, Pereira e Mueller (2002) afirmam que “as regras vigentes 

proporcionam ao executivo instrumentos para controlar o processo orçamentário, de modo 

a criar uma moeda política de baixo custo e extremamente útil para ser trocada por apoio 

político de sua coalizão no Congresso” (PEREIRA & MUELLER, 2002).  

Em resumo, a idéia é a seguinte: 

“Normas e procedimentos institucionais garantem que o executivo não corra o 
risco de ter sua proposta orçamentária desfigurada pelos congressistas. O 
presidente não só pode vetar as mudanças indesejáveis impostas pelos 
parlamentares ao projeto original, como tem à sua disposição uma série de 
instrumentos e vantagens institucionais que lhe permitem guiar em segurança a 
tramitação do orçamento pelo Congresso. (...) o governo se dispõe a arriscar esse 
custo [de permitir alterações mesmo tendo instrumentos para evitá-las] porque se 
aproveita da oportunidade para utilizar a execução das emendas como instrumento 
de controle dos membros de sua coalizão nas votações no Congresso. (...) o uso 
estratégico de liberação de emendas propicia ao executivo o ganho de votos 
favoráveis que mais do que compensa a perda decorrente da alteração de sua 
proposta inicial” (PEREIRA & MUELLER, 2002).  

 
Ou seja, há algum espaço para pork barrel, porque embora as regras não obriguem 

o presidente a se submeter a um comportamento distributivista por parte dos deputados, 

por iniciativa do próprio Executivo, este comportamento é estimulado.  

 Mueller e Alston (2005) desenvolveram argumento semelhante quando provaram 

que governos no Brasil na verdade negociam pork por políticas. Em resumo, a conclusão a 

que chegam os autores é que a troca de pork por políticas, ou seja, a execução das emendas 
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apresentadas pelos parlamentares por parte do Executivo em troca de apoio no parlamento, 

não deve ser vista de maneira negativa, porque uma análise contrafactual pode nos mostrar 

que se não fosse este procedimento, dificilmente os presidentes teriam capacidade de 

governar e de implementar suas agendas políticas no Brasil.   

Penso ter resumido os principais pontos do debate sobre comissões e orçamento nos 

últimos anos no Brasil, mas, como já disse, estes não são os únicos estudos que procuraram 

explicar o comportamento distributivista e paroquial no Congresso Nacional. Considero 

razoável inferir que tanto pelas limitações das regras orçamentárias quanto pela fraqueza 

das comissões no processo decisório, houve um interesse por parte dos pesquisadores 

também em investigar os resultados legislativos. O debate é o que segue.   

 4.4.1.2. Outputs legislativos: o Congresso Nacional entre a paróquia e a nação 

Como já disse, um outro conjunto de investidas que pode ser atribuído aos 

pressupostos distributivistas para explicar o legislativo brasileiro está caracterizado pelos 

estudos sobre os outputs legislativos. Grosso modo, a questão central destes estudos é 

verificar se os congressistas têm interesse (ou oportunidades efetivas) em produzir leis 

paroquiais (ou seja, de interesse local e concentrado) ou leis nacionais (de interesse mais 

geral e difuso). A julgar pelo pressuposto dos distributivistas, seria de se esperar que os 

resultados apontassem para um Congresso paroquialista, interessado em distribuir 

benefícios geograficamente localizados e para grupos específicos, entretanto, o que se 

constatou foi exatamente o contrário. 

Embora Ames (2003) tenha feito uma proposição a favor da explicação clientelista, 

afirmando que:  

“A importância de benefícios diretamente entregues aos deputados é um fator de 
relevo na explicação da falta de vínculos entre os eleitores e seus representantes nas 
questões de interesse nacional, bem como da falta de iniciativa legislativa por parte 
do Congresso” (AMES, 2003). 
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Aqui parece que a versão distributivista, mais uma vez, se faz presente como 

problematização, mas não como explicação, pois o que se vê nos estudos subseqüentes é 

exatamente a refutação da hipótese de um Congresso interessado na paróquia.  

 Em linhas gerais, o debate está assim delineado: os estudos de Lemos (2001), 

Amorim Neto e Santos (2002), Figueiredo e Limongi (2002) e Ricci (2003) apresentam 

resultados que nos levam a crer que, a julgar pelas leis produzidas pelo Legislativo, o 

Congresso deve ser entendido como um ator político muito mais voltado para os interesses 

nacionais do que se possa pensar.  Lemos (2001) por exemplo, procurando verificar se as 

propostas legislativas apresentadas pretendiam distribuir benefícios agregados (a grupos, 

indivíduos ou localidades geográficas) ou difusos (para toda a sociedade) mostrou que os 

dados refutaram a hipótese principal de que preponderam propostas legislativas 

concentradoras de benefícios, em relação a propostas que oferecem benefícios difusos. 

Segundo a autora,  

“O padrão de ordenamento das escolhas dos parlamentares quanto à apresentação 
de propostas foi: Regulação Difusa > Regulação Concentrada > Transferência 
Concentrada de Recursos > Transferência Difusa de Recursos. Este padrão 
demonstra que, visto como instituição, e no que tange a proposições legislativas, o 
Congresso Nacional é mais regulador que transferidor de recursos; e que não há 
preponderância do comportamento concentrador entre os parlamentares” (LEMOS, 
2001). 

 
A proposição da autora sobre as preferências dos deputados é altamente relevante. 

Ou seja, se levarmos a sério a assunção institucionalista de que as instituições não apenas 

afetam os resultados substantivos mas também ajudam a conformar as preferências do 

indivíduos, Lemos (2001) está correta: as instituições induzem os parlamentares, 

predominantemente interessados em distribuição, a um comportamento generalista, e não 

individualista. Na verdade os resultados a que chegou Ricci (2003), depõem a favor de 

Lemos (2001).  
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Ao investigar qual o conteúdo das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, o autor 

conclui que “os congressistas produzem uma legislação de cunho difuso devido aos 

incentivos eleitorais decorrentes de um sistema que combina representação proporcional 

em distritos com magnitude média e elevada e população numerosa. Daí estar equivocada a 

literatura que trata da predominância de atividade paroquial [do tipo pork barrel] no 

Congresso brasileiro” (RICCI, 2003). Por outro lado, “a organização e o estilo dos 

trabalhos legislativos desestimulam a orientação particularista do congressista, que, ao 

investir na prática legislativa, concentra mais as suas energias no atendimento de demandas 

gerais, não propriamente distributivas” (RICCI, 2003). 

Figueiredo e Limongi (2002) também apontam na mesma direção. Segundo os 

autores 

“Raramente o Congresso pode ser visto como um efetivo canal onde diferentes 
demandas – sejam locais ou de interesses corporativos ou de setores sociais – 
possam vir a ser asseguradas ou terem acesso ao sistema político. A agenda 
legislativa do executivo é marcada por prioridades econômicas, enquanto o 
Congresso tem importante papel na área das políticas sociais. Nesta área, políticas 
distributivas são mais a exceção do que a regra” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 
2002). 

 
Em sentido um pouco diferente, não poderia deixar de relacionar os importantes 

resultados de Amorim Neto e Santos (2002), que reanimam um debate que à época soava 

quase resolvido. Segundo eles:  

“(...) as leis de autoria do Congresso têm abrangência eminentemente nacional, o 
que contraria, em parte, as expectativas daqueles que consideram as atividades do 
legislativo brasileiro como marcadamente paroquiais” (AMORIM NETO & 
SANTOS, 2002). (Grifo meu) 
 

A amplitude do estudo dos autores acaba trazendo novos resultados que certamente 

farão parte da agenda de pesquisa daqui por diante. Ou seja, o estudo traz as instituições 

para o centro do debate ao afirmar que apesar do comportamento nacional e não paroquial 

dos deputados, há algum espaço no Congresso para manifestações de paroquialismo, em 
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especial no que diz respeito ao uso de decretos legislativos na Câmara dos Deputados. 

Assim, para os autores, 

“(...) tal deslocamento do paroquialismo para a esfera dos decretos legislativos, 
explica-se por incentivos institucionais (...) ou seja, como a promulgação dos 
decretos da Câmara  não está sujeita aos efeitos nacionalizantes da iniciativa e do 
veto presidenciais [centralização do processo decisório], a produção legislativa sob 
o domínio destas normas adquire o esperado caráter paroquial” (AMORIM NETO 
& SANTOS, 2002). 
 

Em resumo, os resultados dos estudos sobre as comissões, o orçamento e os outputs 

legislativos parecem apontar mesmo para um debate ainda em aberto. Mas os resultados 

mais substantivos parecem apontar para o quadro sugerido por Amorim Neto e Santos 

(2002), o de um legislativo formado por comportamentos orientados para múltiplas 

direções. Como se viu, trata-se de um quadro bastante complexo porque: se as leis de 

autoria do Congresso dos últimos anos têm abrangência predominantemente nacional, e os 

decretos, paroquial, estudos recentes mostram que, no que concerne à outra atividade 

fundamental na câmara, as emendas ao orçamento da União, estas últimas possuem um 

âmbito majoritariamente estadual. (AMORIM NETO & SANTOS, 2003).  

Pois bem, o que se vê é que o debate parece estar longe do fim e promete bons 

frutos. A julgar pela análise da literatura, é sobre esse quadro complexo de instituições e 

incentivos  que qualquer interessado em estudar a lógica da alocação de recursos e de 

distribuição de benefícios terá que se debruçar.  

4.4.2. A tímida influência dos modelos de informação incompleta 

A versão informacional tem como fundamento a idéia de que as comissões 

cumprem o papel de gerar e disseminar informação. Esta geração e disseminação de 

informação servem para que a legislatura como um todo tenha um melhor desempenho. A 

idéia é que os parlamentares decidem sob o véu da ignorância e, diante de tal problema, a 

organização do Legislativo induziria tanto à especialização dos seus membros, quanto a 
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um comportamento cooperativo entre comissões especializadas e um plenário interessado 

em decidir sob um grau menor de incerteza. Em que pese a riqueza destas proposições, sua 

influência nos estudos sobre o legislativo brasileiro se resume a dois trabalhos. O primeiro, 

um teste de hipótese realizado por Pereira e Mueller (2000), o segundo, o recente trabalho 

de Almeida e Santos (2005).  

No primeiro trabalho, Pereira e Mueller (2000), diante da constatação de que as 

comissões não têm um papel distributivo no Brasil (a julgar pelas preferências 

heterogêneas no seu interior), investigaram outras hipóteses e concluíram que as comissões 

desempenhavam um papel informacional no Legislativo brasileiro. Esta conclusão se 

baseou no fato de que as preferências heterogêneas no interior das comissões garantiriam 

que elas cumprissem, embora de maneira secundária, um papel informacional relevante 

para todos os atores. Em poucas palavras, “a informação interessa (sem contar os custos 

com a espera), tanto ao executivo quanto aos partidos e aos membros das comissões”. 

(PEREIRA & MUELLER, 2000). Como se vê, diante do alcance desse achado, Pereira e 

Mueller (2000) deram uma contribuição relevante. Essa contribuição serviu, sobretudo, 

para mostrar que apesar das diferenças entre o Legislativo norte-americano e brasileiro, os 

modelos de escolha racional positiva baseados na incerteza podem ser usados para analisar 

e entender os atores políticos brasileiros e suas relações. Infelizmente estas proposições 

não foram levadas às últimas conseqüências e não se desenvolveu muito sobre elas depois 

deste estudo, à exceção do recente trabalho de Almeida e Santos (2005). 

Focados no sistema de comissões do Legislativo brasileiro, e em especial no papel 

do relator no âmbito destas comissões, a questão que motivou os pesquisadores foi: se o 

relator de uma matéria numa comissão não tem poderes formais para ser decisivo (pois o 

relatório final poder ser rejeitado por maioria simples), então porque o interesse pelo 
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cargo? O trecho que segue resume explicação proposta por e Almeida e Santos (2005): 

“Este artigo propõe uma interpretação não-convencional do mecanismo através 
do qual o relator exerce influência sobre a decisão final da sua comissão. Ao 
invés de poderes formais, argumentamos que o relator tem um poder de fato, e 
que este consiste na possibilidade de fazer uso estratégico de informação que é 
cara para o mediano da comissão. A função do relator é, a nosso ver, 
informacional – ele é uma espécie de advisor ad hoc dos seus pares” 
(ALMEIDA & SANTOS, 2005). 

  
 Os autores, portanto, reanimam o debate trazendo o “problema informacional” para 

o centro das atenções e, mais que isto, pela primeira vez qualificam e delimitam claramente 

o problema da informação no legislativo brasileiro. Vejamos: 

“(..) pode-se dizer que os parlamentares brasileiros enfrentam um“problema 
informacional”, ou seja, a estrutura institucional do Legislativo não gera 
incentivos para a produção endógena e sistemática de informação 
especializada. Ausentes os incentivos institucionais, também não é de se 
esperar que os parlamentares busquem soluções individuais para o problema, 
dado que informação a respeito da relação entre políticas públicas e seus 
resultados é um bem coletivo. Isto posto, uma das motivações teóricas e 
empíricas para nossa análise refere-se ao que identificamos como um vazio na 
literatura sobre o Legislativo no Brasil, pois ao diagnóstico já explicitado 
dever-se-ia seguir a indagação natural: como os parlamentares brasileiros 
lidam com o problema informacional? De que maneira a incerteza em torno da 
votação de matérias cruciais é reduzida? (ALMEIDA & SANTOS, 2005). 

 

Penso que, a partir desta delimitação do problema informacional, o universo de 

problematizações pode ser muito promissor, e diante da sua pouca utilização, cabe um 

questionamento que merece reflexão: por que a ciência política brasileira escolheu (ou foi 

influenciada) sobremaneira pelas versões partidária e distributivista e não pela 

informacional? A julgar pela forma como o debate está lançado, é razoável crer que o 

“problema informacional”, conforme sugerido por Almeida e Santos (2005), se posicione 

de forma cada vez mais relevante. Resta, entretanto, esperar que ele venha a provar a 

capacidade heurística que parece ter. 

4.4.3. O papel dos partidos políticos na arena legislativa 

A versão partidária tem como elemento essencial a proposição de que os partidos 
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políticos desempenham um papel de resolver problemas de ação coletiva, tanto de 

coordenação quanto de delegação. Segundo essa interpretação, o Legislativo está 

submetido a um governo partidário condicional e os mecanismos decisórios favorecem aos 

interesses de um cartel legislativo formado por partidos. O foco destes estudos é 

predominantemente institucional, ou seja, diferente da versão distributivista, não é o 

comportamento do parlamentar tomado individualmente que importa, e sim a distribuição 

de direitos e recursos parlamentares, individual e coletivamente.  

Esses direitos parlamentares são, em especial, aqueles que equipam os partidos com 

poderosos instrumentos e incentivos para vencer os dilemas da ação coletiva. Na versão 

partidária, esses direitos são principalmente o poder de agenda e o poder de proposição. Os 

resultados legislativos para estes autores são, predominantemente, o governo partidário 

condicional e a delegação de poderes do Legislativo para o Executivo, do Legislativo para 

a Burocracia e da delegação interna no próprio Legislativo. 

No âmbito dos estudos legislativos brasileiros, de um modo geral, a questão central 

que orienta o debate sobre os partidos é elucidar qual o papel que estes desempenham na 

arena legislativa.  Segundo Santos (2001), entre os pesquisadores brasileiros, no que se 

refere à lógica do comportamento partidário “(...) pode-se dizer que existe um cisma básico 

entre duas perspectivas principais”. A primeira delas 

“(...) afirma que os partidos no Brasil são indisciplinados e por isso o 
comportamento da Câmara é imprevisível. Além disto, afirma que os deputados 
estão sempre buscando transferir benefícios para seus redutos eleitorais, o que 
converte o executivo em uma espécie de prisioneiro dos interesses localistas dos 
parlamentares (Ames, 1995; 2000; Amorim Neto, 1998; Geddes, 1994; Lamounier, 
1991, Maiwaring, 1997, 1999; Samuels, 1998)” (SANTOS, 2001). 

 
Num sentido contrário, um segundo grupo de teóricos defenderia  

(...) uma posição oposta, isto é, que o comportamento dos partidos é disciplinado, 
as decisões da Câmara são previsíveis e seus membros não são capazes de fazer 
valer suas prodigalidades particularistas (Figueiredo e Limongi, 1999, Meneguello, 
1998, Pereira, 2000, Santos, 1997). (SANTOS, 2001). 
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Certamente este foi o tema mais estudado no Brasil, juntamente com as medidas 

provisórias. Assim, ao reunir as problematizações e os resultados de nove estudos 

legislativos com foco nos partidos políticos, a amplitude de formulações é grande, mas a 

análise agregada dos resultados mostraram-se compatíveis com a proposição de Santos 

(2001). 

A presença destas proposições nos estudos sobre o legislativo brasileiro é marcante, 

e penso foi exatamente esta versão que mais ofereceu boas questões analíticas para o caso 

brasileiro. Em linhas gerais, o debate é o que segue.  

4.4.3.1. Partidos fracos e interesses parlamentares localistas 

No universo de estudos que considerei aqui, o primeiro conjunto de interpretações 

tem como principais autores Ames (2003) e Mainwaring (2001). Esses autores mostram, 

por diferentes caminhos, o impacto das regras e dos arranjos institucionais no 

comportamento dos partidos na arena legislativa. Mainwaring (2001) por exemplo mostra 

que, o sistema eleitoral, o método de seleção de candidatos e certas normas partidárias 

estimulam o individualismo. O resultado que ele apresenta é que as instituições para se 

compreender o sistema partidário brasileiro são  

“(...) um presidencialismo com executivo forte, um vigoroso federalismo e um 
sistema eleitoral permissivo (isto é, com baixas barreiras à entrada) e regras que 
favorecem os partidos descentralizados e de organização maleável” 
(MAINWARING, 2001). 

 
Para o autor, os elementos do sistema eleitoral que induzem ao comportamento 

individual e aos partidos frouxos são pelo menos cinco: (i) os incentivos dos políticos à 

reeleição; (ii) as regras eleitorais (sistema de lista aberta, o que implica autonomia dos 

políticos e fraqueza dos partidos); (iii) o processo de seleção do candidato no interior do 

partido, cuja posição na lista oferece aos candidatos diferentes graus de liberdade de ação e 



145 

independência na candidatura; (iv) a descentralização da escolha dos candidatos, ou seja, a 

escolha é determinada no estado ou no município, gerando assim partidos localistas sem 

caráter programático nacional e, por fim, (v) a fragilidade dos mecanismos de disciplina 

partidária, que permite troca de partidos e estimula a indisciplina e a infidelidade. 

Assim, todos estes elementos do sistema eleitoral somados a um forte federalismo e 

a um presidencialismo com Executivo forte nos levariam à “baixa institucionalização 

partidária no Brasil”, caracterizada por partidos frouxos e indisciplinados. 

Alinhado com as proposições de Mainwaring (2001), Ames (2003) apresenta 

resultados bastante compatíveis com os dele. Segundo o autor, 

“(...) as regras eleitorais brasileiras geram políticos individualistas, que apenas 
ocasionalmente são constrangidos pela liderança dos partidos. O executivo, apesar 
de formalmente muito poderoso, está em constante luta para manter uma coalizão 
parlamentar ampla o suficiente para aprovar seus projetos” (AMES, 2003). (Grifos 
meus). 

 
Considero de especial relevância chamar a atenção para a proposição que Ames 

(2003) faz sobre a ação das lideranças partidárias, porque vejo nela, na verdade, o centro 

da crítica do autor aos resultados de Figueiredo e Limongi (1996, 2001) e Amorim Neto e 

Santos (2001). Segundo Ames (2003), a noção de partidos disciplinados que esses autores 

oferecem (salvas algumas diferenças), está baseada na idéia de presidentes fortes, 

centralização decisória no processo legislativo (colégio de líderes) e distribuição de 

recursos de patronagem.  

Neste contexto, para os autores, partidos cumprem o papel de revolver problemas 

de ação coletiva. Este quadro sugere um presidente governando com certa tranqüilidade, 

diante de um legislativo disposto a cooperar. Este resultado é contestado por Ames (2003), 

que, num sentido contrário, ao explicar as tentativas dos presidentes de formar coalizões 

parlamentares para governar, procura esclarecer o papel legislativo dos partidos tendo em 
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vista o quadro institucional mais geral do País (e isto implica a consideração de outras 

variáveis explicativas). Assim, ao refazer a pergunta “por que os deputados cooperam ou 

desertam?” Ames (2003) anima sobremaneira o debate.  

O resultado de seu modelo de cooperação e defecção proporcionou evidências 

convincentes de que os líderes partidários, tidos como importantes atores políticos pelos 

outros autores, têm pouco poder para induzir a cooperação:  

“Eles recomendam votos às suas bancadas, e essa indicação às vezes pesa 
positivamente na cooperação. Mas o encaminhamento dos líderes não têm maior 
efeito nas votações cruciais e altamente contestadas do que em votações 
incontestadas, e tem muito menos influência do que as características do eleitorado 
e os projetos de obras públicas de puro interesse local” (AMES, 2003). 

Em suma, para Ames (2003), apesar de reconhecer os poderes presidenciais 

(formais e informais) como bastante substantivos, presidentes enfrentam sérios problemas 

para aprovar sua agenda legislativa, e, embora consigam, fazem isto a um custo muito alto. 

Portanto, para o autor, os presidentes brasileiros não são atores dominantes e a resposta 

para isso está na natureza dos partidos brasileiros. Por outro lado, o Brasil é um caso de 

governo partidário condicional, pois está influenciado também por múltiplas variáveis e 

não apenas pela unidade partidária na arena legislativa, como os outros autores. Numa 

perspectiva diferente, as oposições a estas idéias são as que seguem na próxima seção.  

4.4.3.2. Os partidos como solução para os problemas de ação coletiva 

O debate se inicia com um amplo questionamento sugerido por Figueiredo e 

Limongi (1996), quando resolveram “verificar empiricamente se, de fato, a coesão interna 

dos partidos políticos brasileiros no parlamento está abaixo do aceitável, ou seja, abaixo do 

que seria suficiente para tornar previsíveis as decisões tomadas em plenário” 

(FIGUEIREDO & LIMONGI, 1996).  

Colocado de outra forma, se o comportamento dos parlamentares era individual 
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(errático), induzido pelos incentivos do sistema eleitoral individualista, como sugeria boa 

parte dos teóricos, ou coletivo (racional/partidário). Os resultados foram contundentes:  

“(...) a fragilidade dos partidos não se manifesta onde mais seria de se esperar, isto 
é, no plenário da Câmara, onde os deputados exercem seu direito individual de 
voto. Os partidos políticos na Câmara não são peças de ficção. A filiação partidária 
nos diz muito a respeito do voto provável do parlamentar”. (FIGUEIREDO & 
LIMONGI, 1996). 

Diante desta constatação pelo menos duas importantes conclusões foram possíveis 

naquele momento: (i) que as votações dividiam o plenário de acordo com padrões 

ideológicos clássicos; (ii) que os partidos tinham um grau de coesão interna suficiente para 

tornar a ação do plenário previsível. Em suma, “o comportamento do plenário é previsível 

e consistente” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1996). Assim, focando a distribuição de 

direitos e recursos parlamentares, ou seja, utilizando-se da premissa de Polsby de que a 

estrutura faz a legislatura, os autores passam a oferecer uma forma diferente de ver os 

partidos políticos na arena parlamentar.  

Posteriormente, mais precisamente em 2001, os autores voltam a medir o grau de 

sucesso na aprovação da agenda legislativa do Executivo e a natureza do apoio político 

com que contou no Congresso Nacional. A iniciativa foi no sentido de atualizar as séries 

históricas analisadas até então pelos pesquisadores. Os resultados, agora complementados 

com a análise do sucesso do executivo, do comportamento dos partidos e da formação e 

natureza das coalizões de apoio à agenda do Executivo, reforçaram o argumento. Diante 

dos resultados, pelo menos quatro pontos fortaleceram a tese dos autores: (i) agora elas 

estavam ancoradas em séries históricas mais consistentes e longas (1989-1998); (ii) por 

considerar outros índices mais rigorosos de análise do sucesso do Executivo (Bond e 

Fleicher, 1990); (iii) porque as afirmações mantiveram-se de pé, mesmo agora quando 

comparadas com índices de sucesso legislativo em outros países (dados da 

Interparlamentary Union, 1974-1984) e (iv) por terem também mostrado sua força quando 
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comparadas com outros períodos democráticos do Brasil (1946-64).  

Numa perspectiva um pouco diferente, mas com resultados não totalmente 

incompatíveis com os de Figueiredo e Limongi (1996, 2001), Amorim Neto e Santos 

(2001) suprem uma lacuna da literatura acima citada, ao analisarem as taxas de disciplina 

partidária em todas as votações nominais do Congresso Nacional no período de 46-64. 

Diante dos dados, estabelecem os determinantes da disciplina partidária deste período e 

confirmam uma hipótese bastante esclarecedora, a de que a disciplina partidária no Brasil 

deve ser explicada principalmente pelas estratégias dos presidentes para a formação de 

coalizões parlamentares por meio da distribuição de recursos de patronagem. (AMORIM 

NETO & SANTOS, 2001). 

Relativizando o papel dos partidos políticos no período estudado, Amorim Neto e 

Santos (2001) levantam a idéia da conexão presidencial e animam o debate com duas 

questões altamente relevantes: (i) que os estudiosos do comportamento do legislativo, em 

especial nos sistema presidencialistas latino-americanos, devem prestar atenção não ao 

impacto das forças eleitorais locais, mas também às conseqüências das ações dos 

presidentes. Em termos mais gerais, pode-se dizer que o comportamento do legislativo é 

também o produto do nível de centralização dos recursos e da autoridade constitucional do 

executivo federal e (ii) que é razoável alegar que o agente legislativo efetivo na Câmara 

dos deputados no Brasil, no período de 46-64, não foram nem os deputados nem os 

partidos, mas as facções que se definiam em função do apoio ou oposição ao presidente. 

Estas descobertas foram importantes e sua importância pôde ser vista nos estudos 

anteriormente analisados sobre a conexão eleitoral no Brasil.   

De maneira bastante sutil e resumida, o que se vê aqui permite uma inferência de 

que premissas da versão partidária da teoria norte-americana informaram um programa de 
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pesquisa sobre os partidos políticos e a versão distributivista o outro. A primeira 

oferecendo a imagem de um Legislativo mais aproximado a um mercado de votos, e 

buscando no sistema eleitoral a variável explicativa para a organização dos partidos no 

legislativo. A segunda oferecendo a hipótese de que partidos têm o papel de resolver 

problemas de ação coletiva na arena legislativa. Em comum, mas por diferentes vias, os 

teóricos do Congresso Nacional tentam explicar como cada ator em interação procura 

melhorar: uns apostando nas preferências individuais dos parlamentares induzindo os 

equilíbrios, outros apostando nas instituições (partidos e direitos parlamentares) induzindo 

o equilíbrio. Creio ser possível dizer que mais uma vez aqui, a presença da teoria norte-

americana confirma a hipótese maior deste trabalho. 

4.4.3.3. Partidos fracos na arena eleitoral e fortes na arena parlamentar 

Por fim, cabe referência a uma recente e importante interpretação bastante singular 

do papel dos partidos no sistema político brasileiro. Trata-se da interpretação de Pereira e 

Mueller (2003), que defendem que diferentes incentivos institucionais originários tanto da 

arena eleitoral quanto da arena legislativa atuam simultaneamente no nosso sistema 

político. Mais precisamente, a questão levantada pelos autores foi: “é possível a 

simultaneidade de partidos fracos na arena eleitoral e partidos fortes dentro do congresso?” 

(PEREIRA & MUELLER, 2003).  

A resposta é sim, e dela derivou uma interpretação bastante interessante, segundo a 

qual o sistema político brasileiro condensa duas diferentes e antagônicas forças e 

incentivos institucionais. De um lado o sistema eleitoral, induzindo o comportamento 

individual e de outro a organização do Executivo/Legislativo induzindo a ação coletiva 

pela intervenção dos líderes partidários. Ou seja, nosso sistema político é um equilíbrio 

(altamente dinâmico e, portanto, instável) de incentivos paradoxais (PEREIRA & 
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MUELLER, 2003).  

Segundo os autores, a chave para entender o sistema político brasileiro são os 

incentivos paradoxais, pois o grande dilema enfrentado pelos parlamentares brasileiros é 

como conciliar as duas pressões. Mais do que isto, eles sustentam que  

“(...) é perfeitamente possível a coexistência do comportamento partidário dentro 
do Congresso e do comportamento pessoal na esfera eleitoral, principalmente por 
meio de políticas locais do tipo pork barrel. Como vimos, o sistema político 
brasileiro, condensando por um sistema eleitoral que fragiliza os partidos e regras 
internas que fortalecem os partidos, gera o seu próprio equilíbrio” (PEREIRA & 
MUELLER, 2003). 

 
As variáveis explicativas utilizadas pelos autores caracterizam o estudo como um 

modelo de dupla arena, e, se levamos realmente a sério os resultados anteriormente 

citados, que apontaram para modelos de dupla arena como resultado do avanço do debate 

teórico, podemos concordar que esta nova interpretação trará novas e positivas 

conseqüências para a ciência política brasileira. Entretanto, daí a concordar que temos um 

“falso dilema entre as duas correntes” como afirmam Pereira e Mueller (2003), há uma 

certa distância. Mesmo porque o estudo está ancorado em apenas uma legislatura (1995-

1998), o que nos leva a ver seus resultado com certa reserva, pelo menos por enquanto.  

De qualquer modo, parece razoável a afirmação dos autores, segundo a qual: “o 

modelo de arena dupla instituído pela primeira vez autorizou novas descobertas e novas 

conexões, ao mesmo tempo que chamou a atenção para as explicações parciais e 

incompletas até então oferecidas, baseadas exclusivamente em uma arena, ora eleitoral ora 

legislativa” (PEREIRA & MUELLER, 2003). Isto, entretanto, deve ser entendido como 

perfeitamente normal, considerando que modelos são reduções da realidade e qualquer 

redução é passível de crítica.  Assim, penso que um debate mais longo, ancorado tanto em 

novas hipóteses quanto em bases empíricas mais sólidas, certamente será muito promissor 

para a ciência política brasileira. 
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4.5. A lógica da delegação 

O tema da abdicação x delegação deve ser aqui entendido como parte integrante do 

debate anterior sobre os partidos políticos. Isso porque os problemas relativos à lógica da 

delegação devem ser entendidos como uma problematização que é, na verdade, uma 

variante da versão partidária sobre o legislativo norte-americano. Em resumo, a idéia do 

problema da delegação está resumida na questão: qual o papel que desempenham os 

partidos na mediação dos problemas de delegação e accountability entre o legislativo, o 

presidente e a burocracia. Em outras palavras, que arranjos institucionais são capazes de 

dar conta de problemas de agência, tais como os custos da delegação e do monitoramento, 

advindos da relação principal-agente?. 

 Essa proposição é altamente relevante para o caso brasileiro porque, regra geral, 

mas por diferentes caminhos, foi estabelecido um certo consenso de que aqui houve uma 

substancial transferência de poderes do Legislativo para o Executivo. Pois bem, diante 

desse consenso, a questão central que se apresentou foi, precisamente: houve de fato uma 

abdicação dos poderes legislativos em favor do Poder Executivo, ou esta transferência de 

poderes deve ser entendida antes como uma delegação? A questão é relevante porque, a 

depender de sua resposta, podem mudar substancialmente visões conflitantes, segundo as 

quais (i) temos um Legislativo fraco diante de um Executivo hipertrofiado e, (ii) contrariar 

frontalmente a idéia de um Legislativo auto-interessado, agindo diante de um Presidente 

refém dos interesses distributivistas e particularistas dos parlamentares.  

4.5.1. Medidas provisórias: delegação ou abdicação? 

O Problema foi colocado de forma mais clara pela primeira vez por Figueiredo e 

Limongi (1997), e já naquele momento estava superada a ingenuidade de conceber o 

sistema político brasileiro caracterizando-o a partir de duas posições antagônicas, e a 
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questão da delegação x abdicação se apresentava da seguinte forma:  

“(...) a respeito das intenções dos próprios parlamentares. Por que teriam criado um 
quadro institucional tão prejudicial a si mesmos? Há duas respostas: ou bem os 
parlamentares teriam abdicado de seus poderes legislativos em favor do executivo 
ou bem teriam delegado este à iniciativa em determinadas áreas e questões” 
(FIGUEIREDO & LIMONGI, 1997). 

 
Para responder a essa questão, os autores investigaram as características do trade 

off que envolve o processo de delegação, ou seja, a menor ou maior capacidade de 

perseguir, de forma efetiva, os objetivos dos parlamentares. Nesse sentido, a reflexão muda 

o foco do debate e a questão passa a ser outra, qual seja, “(...) por meio das MP´s o 

Congresso seria capaz de alcançar seus objetivos, ou, em outras palavras, quais as 

condições para a eficácia da delegação? (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1997). 

Segundo os próprios autores, esta questão é fundamental, porque a delegação deve 

ater-se à capacidade de garantir o maior ganho possível na realização dos objetivos que 

motivaram esta delegação por parte dos legisladores (principais). Dito de outra forma, 

deve-se levar em conta, quando da análise da “transferência” de poderes do Legislativo 

para o executivo, as perdas impostas no trade off da delegação. Em resumo, o argumento é 

que a delegação visaria a garantir mais estabilidade às decisões e maior eficiência aos 

resultados das políticas. Ou seja, a delegação de poderes ao Executivo não impediria o 

Legislativo de alcançar os objetivos por ele desejado, mais do que isto, “essa seria  talvez a 

única maneira de alcançar tais resultados” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1997).   

Na verdade, Kiewiet e McCubins (1991) é que oferecem o argumento da delegação, 

em contraposição ao da abdicação (e conseqüente fraqueza endêmica do Legislativo). 

Segundo os autores, o resumo da idéia é que: tanto o Poder Pegislativo, que deixa de 

exercer funções legislativas ou as exerce em menor grau, quanto o Executivo, que assume 

essas novas funções, ganhariam com este arranjo institucional. Assim, a relação executivo-
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legislativo deixa de ser vista necessariamente como um jogo de soma zero. 

A resposta a que chegaram Figueiredo e Limongi (1997) naquele momento para o 

caso brasileiro foi pouco conclusiva, embora tenha sido determinante nos rumos do debate. 

Segundo eles, 

“(...) verifica-se que a natureza da política pode afetar, em graus diversos, 
interesses políticos e institucionais que determinam o cálculo dos parlamentares. 
Do ponto de vista institucional, a delegação pode ser interessante para o legislativo, 
já quanto à influência em políticas públicas, a delegação pode não ser tão 
interessante assim, pois pode afetar outras políticas. Em suma, verifica-se, assim, 
um conflito entre os interesses políticos de membros individuais – não serem 
responsabilizados diretamente por políticas que prejudiquem seu eleitorado – e seu 
interesse institucional, ou seja, a possibilidade de fazer parte de uma instituição 
com pouco ou nenhum poder de decisão”. (FIGUEIREDO & LIMONGI, 1997).  

 
No estágio atual do debate, entre as formulações mais recentes estão as de Amorim 

Neto (2002) e Figueiredo e Limongi (2003), e um debate bastante relevante parece estar 

sendo delineado a partir destas duas diferentes formulações, embora não sejam elas 

totalmente conflitivas. De um lado, Amorim Neto (2002), apontando para as medidas 

provisórias como mecanismo de alarme de incêndio, baseado numa relação de 

accountability entre o Legislativo e o Executivo. De outro, Figueiredo e Limongi 

apostando na eficiência das MP´s como mecanismos eficientes de delegação. 

4.5.1.1. MP´s como mecanismo de alarme de incêndio 

Ao analisar os padrões de relacionamento entre Executivo e Legislativo, Amorim 

Neto (2002) sugere que  

“(...) a formação de um governo de coalizão gera incentivos para que o executivo 
emita MPs que atendam aos interesses das maiorias legislativas e que, além disso, 
o Congresso é capaz de inferir se tais medidas atendem ou não aos seus interesses 
por meio de um mecanismo indireto de supervisão chamado alarme de incêndio” 
(AMORIM NETO, 2002). 

 
Assim, apoiado em outro estudo de sua autoria, datado de 200072, o autor avalia que 

                                                           
72 Aqui me refiro ao estudo de AMORIM NETO, O. (2000) Gabinetes presidenciais, ciclos eleitorais e 
disciplina legislativa no Brasil. Dados, vol.43, no.3, 2000, pp. 479 a 519. 
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nem todos os governos que tivemos desde 1989 foram coalizões73 e, portanto, a variação 

do grau de coalescência dos governos permite-nos explicar a variação nas taxas anuais na 

emissão e aprovação de MP’s, tanto originais quanto com modificações em seus textos. 

Com esta avaliação, Amorim Neto (2002) propõe que é mais prudente entender o uso das 

MP´s como parte de um complexo e cambiável quadro de delegação dentro do 

presidencialismo brasileiro, do que propriamente como um eficiente instrumento de 

delegação do Legislativo para o Executivo. 

Sua abordagem é bastante original, e com ela o autor chama a atenção para aspectos 

até então relegados por outras teorias, uma vez que entende as MPs como mecanismo de 

controle do Legislativo sobre o Executivo. Vejamos: 

“(...) o presidencialismo brasileiro desenvolveu uma forma de interação entre o 
executivo e o legislativo que foge à visão clássica de que este deve controlar aquele 
por meio de instrumentos formais e legais, indo da simples interpelação de 
ministros em plenário, um papel ativo e independente das comissões na elaboração 
de leis, até votações contrárias às propostas do governo. O controle do executivo 
pelo legislativo tem se dado, principalmente, pela compatibilidade de incentivos 
políticos entre os membros das maiorias parlamentares e o chefe do executivo, 
compatibilidade que se obtém com a formação de gabinetes de coalizão. Assim, 
havendo compatibilidade de incentivos, o recurso a instrumentos clássicos de 
controle se faz menos necessário” (AMORIM NETO, 2002). 

 
Esta nova forma de abordar a medida provisória, aqui entendida como instrumento 

de accountability, só foi possível porque o autor se propôs a analisar o conteúdo das 

medidas provisórias quando aprovadas, e compará-lo com o conteúdo da proposta original 

do governo. O resultado foi bastante esclarecedor: o Legislativo racionalmente delega ao 

executivo o poder de emitir decretos com força de lei, mas o utiliza como mecanismo de 

accountability, ou seja, como forma de compatibilizar os interesse do governo com os 

interesses da maioria. Segundo Amorim Neto (2002), isto se dá pela presença de outros 

atores que até então não haviam sido considerados nos estudos legislativos no Brasil. Esses 

                                                           
73 Citei anteriormente um outro estudo de Amorim Neto que confirma esta proposição. Trata-se do estudo 
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atores são os grupos de pressão, que em sua intervenção junto ao legislativo, no intervalo 

de tempo em que uma MP é editada e aprovada, exercem seu papel de controle cidadão 

que, quando retirados da inércia, avisados pelo asteamento da bandeira do alarme de 

incêndio, reagem às ações do governo.  

De uma maneira mais geral, no que diz respeito ao debate sobre a instituição da 

medida provisória, a idéia é resumida pelo autor nos seguintes termos: 

“A elevada taxa de emissão de MPs por parte do Executivo brasileiro tem ensejado 
um conjunto de análises que identificam, de um lado, um crescente risco de 
conflitos entre os poderes e, eventualmente,  o predomínio do executivo sobre o 
legislativo e, de outro, combinada com características do nosso sistema partidário, 
a ausência de controles institucionais sobre as ações do Executivo. O argumento 
que apresentamos procurou abarcar ambos os aspectos, divergindo em gênero 
quanto ao primeiro e em grau quanto ao segundo”. (AMORIM NETO, 2002)  

 
4.5.1.2 MP´s como mecanismo eficiente de delegação legislativa. 

Numa avaliação um pouco mais recente, realizada por Figueiredo e Limongi (2003), um 

outro ponto importante vêm à tona. Diante da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, que 

altera as regras da emissão de MP´s, surge uma oportunidade metodológica relevante para 

avaliar os mecanismo em foco. Ou seja, a mudança institucional poderia dizer muito sobre 

os contornos da relação de abdicação ou de delegação do Legislativo para o Executivo. O 

resultado apontado pelos autores a partir do processo de mudança institucional foi que  

“Em nenhum momento o Congresso nacional abdicou de seu poder de legislar. O 
executivo legisla por meio de uma delegação da maioria. No caso da MPs, esta 
delegação e mais completa e tendeu, como mostra a análise temática de sua 
incidência, a se concentrar em assuntos econômicos. Delegação não é o mesmo que 
abdicação. Quem delega mantém algum grau de controle sobre o agente que atua 
em seu nome. Esse grau de controle depende, em grande medida, da 
regulamentação das relações entre as partes. Em nenhum momento o Congresso 
abriu mão de sua prerrogativa de controlar as ações do executivo (FIGUEIREDO 
& LIMONGI, 2003). 

 
Assim, a aprovação da Emenda Constitucional nº 32, deve ser interpretada como 

mais uma tentativa de ajustar, através de regulamentação mais severa, a delegação 

                                                                                                                                                                                
realizado em conjunto com Cox e McCubbins (2003). 
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legislativa que o poder de decreto enseja. Portanto, a prerrogativa do Executivo de recorrer 

a decretos foi preservada, da redação da Constituição aos dias de hoje, e a despeito dos 

críticos, o poder de decreto continua a contar com o apoio da maioria no Legislativo. Na 

verdade, isto significa que as reclamações do Legislativo foram “(...) críticas, endereçadas 

antes ao abuso da utilização da prerrogativa que à própria prerrogativa. Assim, o 

Congresso optou por remodelar o instituto, buscando encontrar meios de preservá-lo, 

inibindo o uso abusivo” (FIGUEIREDO & LIMONGI, 2003). 

Por fim, do ponto de vista da influência da teoria norte americana nos estudos sobre 

a medida provisória, podemos afirmar com tranqüilidade que os argumentos elaborados 

por Kiewiet e McCubbins (1991), principalmente aqueles que se encontram em seu 

trabalho sobre a lógica da delegação, estiveram presentes em quase toda a extensão da 

reflexão sobre o Congresso Nacional e que, embora não tenham sido os únicos, eles 

forneceram os elementos principais do debate.  

Espero que tenha sido capaz de desenhar, em linhas gerais, os contornos da 

influência das idéias da lógica da delegação para o caso brasileiro. Resta agora fazer 

referência à presença recente de uma questão levantada pela versão partidária, que é a 

formação de cartéis legislativos.  

4.5.2. Governabilidade, poder de agenda e cartel legislativo 

O avanço do debate vem mostrando que falhar na aprovação da sua agenda diante 

do Legislativo não é um acontecimento inevitável para um presidente no Brasil. Na minha 

opinião, o que se viu foi que este entendimento estava muito relacionado aos estudos sobre 

as medidas provisórias como principal instrumento do poder de agenda do presidente. 

Assim, a superação dessa forma extrema de interpretar os resultados mostraram que os 

poderes legislativos do presidente não significam simplesmente o confronto, ou o by pass, 
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sobre os poderes do legislativo (FIGUEIREDO & LIMONGI, 2000). Esta ressalva, na 

verdade, chama a atenção que o poder de agenda não se limita aos poderes presidenciais, 

mas em uma combinação desses poderes com a centralização decisória no Congresso 

Nacional e com a distribuição de recursos e direitos entre os parlamentares (patronagem).  

Portanto, a superação da idéia de que no Brasil se governa com certa facilidade, e 

que isto é feito sem a anuência do Congresso, coloca novos elementos no debate, pois 

debater sobre o poder de agenda implica discutir em profundidade sobre os poderes do 

presidente, mas também sobre muitos outros aspectos da organização legislativa, e isso nos 

mostra que as análises sobre estes aspectos no Brasil ainda podem ir muito longe.  

Neste debate, a principal nova descoberta foi apresentada por Amorim Neto, Cox e 

McCubbins (2003) que apresentam uma visão alternativa aos resultados até então 

apresentados pelo programa de pesquisa de Figueiredo e Limongi (2001).  

Os autores, procurando esclarecer as características do poder de veto e do poder de 

agenda, bem como o papel desempenhado por eles e suas implicações no processo 

legislativo, exploram ao extremo a proposição de que todos os governos majoritários em 

sistemas caracterizados pela tensão entre legislativo e executivo, constituem o que se 

convencionou chamar de “cartel legisaltivo”.
74 

Segundo os autores, considera-se como um cartel da agenda legislativa, pelo 

menos como tipo ideal, qualquer mecanismo que garanta que a agenda legislativa seja 

determinada em primeiro lugar no interior de um pequeno grupo (cartel) e depois imposta à 

assembléia como um todo. Por outro lado, os autores também procedem uma cuidadosa 

                                                           
74 Para que um agenda cartel seja considerado como tal precisa cumprir três exigências:  a) pelo menos um 
membro de cada um dos partidos do cartel tem que fazer parte do gabinete do presidente; b) a taxa de apoio 
às proposições do presidente têm que ser alta, ou seja, se mais de 5% dos membros do partido votarem contra 
o presidente o cartel não se caracteriza; c) se o chefe do executivo tem capacidade para passar com maior 
facilidade emendas à constituição e emendas estatutárias do que legislação primária e decretos (AMORIM 
NETO, COX & McCUBBINS, 2003). 
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operacionalização para o conceito de governo de maioria75, que permite uma reavaliação 

dos resultados até então alcançados.  

Pois bem, de posse dos “novos” conceitos de cartel da agenda legislativa e de 

posse de uma nova operacionalização para o conceito de governo de maioria, os autores 

passam a verificar em que medida eles podem ajudar a entender a governabilidade  para o 

caso brasileiro. 

Os autores concordam quanto aos fortes poderes de agenda e veto do Executivo 

(capaz de induzir a formação de um cartel), assim como com a sua inclinação para a 

formação de governos majoritários por meio de coalizões. Entretanto, a diferença da 

análise é que eles afirmam que isto não é uma constante, ou um comportamento 

inexorável. Ou seja, 

“(...) somente o gabinete de Cardoso 2 foi realmente um governo majoritário no 
período que estudamos (1989-1998), com todos os outros gabinetes presidenciais 
tomados por governos minoritários. Nós também mostramos que somente Cardoso 
formou um cartel da agenda legislativa, de acordo com os três critérios exigidos 
acima [ver nota de rodapé]” (AMORIM NETO, COX & McCUBBINS, 2003). 

 
De maneira complementar, concluem os autores,  
 

“No nosso ponto de vista, o legislativo brasileiro tem um potencial para oscilar 
entre os modos de coalizão parlamentar e coalizões alternadas, dependendo da 
estratégia escolhida pelo presidente” (AMORIM NETO, COX & McCUBBINS, 
2003). 

Em suma, para os autores, governar no Brasil não é tem sido tão tranqüilo quanto 

sugerem alguns, mas também não é o fim do mundo como defendem outros. Em outras 

palavras, muito embora esteja ao alcance dos presidentes formar maiorias e cartéis 

parlamentares, isso nem sempre tem acontecido. Melhor dizendo, esta estratégia tem sido 

                                                           
75 Na verdade o estudo traz outras exigências necessária à caracterização de um governo como um governo 
de maioria. Para seus autores, ser um governo majoritário significa, operacionalmente, que pelo menos um 
membros do partido parlamentar ocupa cargo no gabinete presidencial (descontada a importância desta 
participação), portanto, um governo é majoritário quando a maioria dos assentos no parlamento pertencem 
aos partidos que ocupam cargos no gabinete, o que, em resumo, significa um alto grau de coalescência. 
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mais a exceção do que a regra76, e depende muito mais da estratégia escolhida pelo 

presidente, do que se trata de uma constante. 

Obviamente, o que realizei aqui foi uma pequena recuperação do debate. É claro 

que o sistema político brasileiro é muito mais complexo do que pude retratar. Mas entendo 

que a tarefa de pontuar os aspectos mais relevantes do debate foi cumprida. No próximo 

capítulo serão analisados os dados do survey, e comparados este dados com os resultados 

da análise da literatura. 

                                                           
76 No momento em que escrevo esta dissertação (abril de 2006), vivemos o final de um dos mais conturbados 
governos do período pós 88. Por ter sido marcado por sucessivas derrotas no legislativo, inclusive na eleição 
para a Mesa Diretora, o Governo Lula parece oferecer um conjunto de excelentes evidências para a 
confirmação da tese dos autores. 
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CAPÍTULO 5 

5. Consulta aos especialistas 

O problema de pesquisa aqui considerado é demasiado complexo, tendo em vista que 

análises a partir de teorias se tornam muito difíceis em virtude da ampla gama de 

problematizações e do universo muito grande de informações que envolvem. Diante desse 

quadro há sempre um alto risco de se fazer análises enviesadas por crenças e valores 

pessoais, gerando resultados nem sempre confiáveis. Diante deste problema resolvi realizar 

uma consulta direta aos especialistas (em forma de survey) com dois objetivos específicos: 

primeiro cotejar os resultados que obtive a partir da analise da literatura com a opinião dos 

pesquisadores, e, segundo, através de questões abertas, procurar novas questões que 

possam ter sido negligenciadas por mim, mas que na visão dos pesquisadores sejam 

efetivamente relevantes, em especial no que diz respeito à agenda de pesquisa.  

5.1. Metodologia do survey 
Estou certo de que a melhor opção para um estudo como este, tipicamente qualitativo, seria 

a realização de entrevistas em profundidade. Elas certamente seriam mais adequadas a um 

grupo pequeno e específico como este e ao objetivo da pesquisa, que é conhecer os 

processos dinâmicos vividos pelos pesquisadores e suas escolhas (RICHARDSON, 1999). 

Entretanto, a impossibilidade desta realização (tanto por motivos financeiros, quanto pela 

dificuldade de acesso à agenda sempre carregada destes pesquisadores), me levou a buscar 

a alternativa de utilizar a metodologia de survey, com a aplicação de um questionário misto 

para uma análise qualitativa, o que é perfeitamente possível, segundo Richardson (1999).  

Ademais, a metodologia de survey não é exclusiva para estudos de natureza 

quantitativa, nem muito menos visa exclusivamente realizar generalizações a partir da 
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análise de uma amostra para a população como um todo. Babbie (2003) chama a atenção 

para o fato de que:  

“(...) métodos de survey não são apropriados para muitos tópicos de pesquisa, nem 
oferecem necessariamente a melhor abordagem a assuntos aos quais podem ser 
aplicados. Mesmo assim, o survey pode ser usado vantajosamente no exame de 
muitos temas sociais e é particularmente eficaz quando combinado com outros 
métodos” (BABBIE, 2003). 
 

A idéia aqui é exatamente esta. Acredito que combinando a metodologia de survey 

com a análise crítica da literatura seja possível obter um bom conjunto de dados sobre o 

fenômeno estudado.  

A unidade de análise foi o pesquisador tomado individualmente. Portanto, não 

foram considerados grupos de pesquisa ou parcerias. Procurei assim preservar a pesquisa 

ficando com uma única unidade de análise, seguindo orientação metodológica de Babbie 

(2003).   

 O instrumento de coleta de dados foi um questionário misto77, que combina 

perguntas abertas, fechadas e mistas, cuja característica é combinar perguntas ou 

afirmações que apresentam categorias ou alternativas de resposta fixas e preestabelecidas, 

com perguntas abertas, que levam o respondente a vários graus de liberdade com relação à 

sua resposta. Espera-se que com as perguntas fechadas se garanta um mínimo de 

informações necessárias e que com as perguntas abertas seja possível dar total liberdade 

para que o respondente ofereça informações em profundidade sobre as questões, ou traga à 

tona questões ainda não conhecidas ou vislumbradas pelo pesquisador. (RICHARDSON, 

1999; 190).  

A amostra foi do tipo intencional (ou de seleção racional), cuja característica é que 

“os elementos que formam a amostra relacionam-se intencionalmente de acordo com certas 

                                                           
77 O questionário está disponível no anexo III.  
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características estabelecidas no plano e nas hipóteses formuladas” (RICHARDSON, 1999). 

A escolha dos possíveis respondentes se deu com base no levantamento preliminar 

das fontes primárias sobre os estudos legislativos. Assim sendo, a amostra foi constituída 

pelos cientistas políticos que mais marcaram presença nos periódicos e nos eventos da 

área. Foram incluídos também os presidentes e ex-presidentes da ABCP e os 

coordenadores e ex-coordenadores do GT Instituições Políticas (posteriormente GT 

Estudos Legislativos) da ANPOCS, no período delimitado. Os critérios acima relacionados 

me levaram a um total de 46 pesquisadores. Os pesquisadores foram contatados através dos 

seus e-mails institucionais, sendo a primeira rodada de e-mails em 15/12/2005 e a segunda 

em 15/02/2006. O questionário foi aplicado online e esteve disponibilizado no endereço 

http://www.politica.ufpe.br, site oficial do programa da Pós-graduação em Ciência Política 

da UFPE, seção pesquisa, no período de 15/12/2006 à 24/04/06.  

Ao todo 9 (nove) pesquisadores78 responderam ao questionário, o que significa um 

percentual de 19,5%. Entretanto, a preocupação com a probabilidade aqui é dispensável, 

pois na verdade não estou preocupado em generalizar para a população os resultados 

obtidos na amostra. Meu objetivo é qualitativo, ou seja, identificar aspectos aprofundados e 

significativos oferecidos pelos pesquisadores em resposta às questões abertas. O resultados 

do survey foram os seguintes.  

5.2. Resultados da consulta 

5.2.1. Quadro geral da amostra 

Dos 46 (quarenta e seis) pesquisadores selecionados, tanto a partir de suas 

publicações no principais periódicos nacionais quanto a partir de suas participações nos 

                                                           
78 Paolo Ricci (USP), Octavio Amorim Neto (Escola de Pós-graduação de Economia - FGV/RJ), Fabiano 
Santos (IUPERJ), Bernardo Mueller (Dep. de Economia da UnB), Leany Barreiro de Souza Lemos (Oxford), 
Celso Ricardo Roma (CEBRAP), Simoni Diniz (CEBRAP), Eli Diniz (Instituto de Economia – UFRJ) e 
Lucio Rennó (Universidade do Arizona). 
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eventos nacionais da área (ABCP e ANPOCS), 9 (nove) responderam ao questionário. Dos 

9 (nove) respondentes, 5 (cinco) são doutores e 4 (quatro) pós-doutores. Sobre a produção 

científica do grupo, somente um dos respondentes não realizou estudos sobre o Congresso 

Nacional, tendo concentrado os seus esforços acadêmicos nos legislativos municipal e 

estadual. Dos que realizaram pesquisa sobre o Congresso Nacional, apenas 2 (dois) não 

contaram com financiamento dos órgãos de fomento à pesquisa. 4 (quatro) dos 9 (nove) 

respondentes já participaram de orientação de teses de doutorado ou dissertação de 

mestrado sobre o tema e 2 (dois) deles já atuaram como coordenadores de grupo de 

pesquisa reconhecido (nacional ou internacional), sobre o tema.  

Por fim, 8 (oito) dos 9 (nove) respondentes já participaram como pesquisadores ou 

como coordenadores de mesas e painéis em congressos científicos da área, sendo 5 (cinco) 

deles em eventos internacionais como IPSA, LASA, APSA, MPSA e outros. Resta claro, 

portanto, que a amostra inspira total credibilidade, vistas as características dos 

respondentes.    

5.2.2. Os determinantes da produção científica sobre o legislativo no Brasil 

Os números que mostrei na análise da literatura dos 45 (quarenta e cinco) papers 

realizados, distribuídos ao longo do período dos últimos 11 anos, mostram o crescimento 

significativo no interesse dos pesquisadores pelo Congresso Nacional. Diante do quadro de 

crescimento, duas questões relevantes podem ser levantadas: a primeira é quais os fatores 

que determinaram esse aumento de interesse pelo legislativo no Brasil; a segunda é, com 

relação aos outros subcampos, como vêm se desenvolvendo os estudos legislativos no 

Brasil.  

 A primeira questão foi operacionalizada da seguinte forma: “Dentre os fatores 

relacionados abaixo, quais poderiam explicar o aumento do interesse dos cientistas 
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políticos brasileiros pelos estudos legislativos nos últimos 10 anos? (enumerar por ordem 

de prioridades)”. O quadro de respostas foi o que segue: 

Tabela 3. Fatores institucionais para o crescimento dos estudos Legislativo no Brasil. 

Fator determinante da produção científica média 

Redemocratização do país. 3,5 
Preocupação em explicar aspectos relacionados à governabilidade. 3,5 
Conexão com centros internacionais de pesquisa. 3,6 
Sintonia com produção americana sobre o tema. 3 
Participação em redes nacionais e internacionais de pesquisa. 3,4 
Financiamento de pesquisas. 6,2 
Progressivo aumento da disponibilidade de dados. 4 

Fonte: survey com os pesquisadores. 

Como foi solicitado que as respostas fossem enumeradas em ordem de prioridades, 

recebendo valores de 1 a 7, quanto menor o valor da média, maior a prioridade dela no 

entendimento do conjunto dos respondentes. O resultado das médias é compatível com o 

que disse acima, ou seja, a sintonia com a produção norte-americana sobre o tema 

influenciou sobremaneira o interesse de pesquisadores na área de estudos legislativos. 

Comparada com incentivos institucionais poderosos, como o financiamento de pesquisa e a 

disponibilidade de dados, podemos considerar que esta influência é realmente relevante. 

 A segunda questão, formulada para aceitar respostas abertas, sem qualquer outra 

limitação foi: “Em relação aos outros subcampos de estudo na ciência política brasileira, 

como você acha que os estudos legislativos estão se desenvolvendo?” As respostas 

apontaram para o alto grau de desenvolvimento do subcampo e, em relação às outras áreas, 

foi considerada como uma das mais avançadas. As respostas apontaram ainda para a 

perspectiva de crescimento, a considerar a incorporação de novos temas e pelo fato de cada 

vez mais pesquisadores se mostrarem interessados.  

Em termos gerais, este resultado também é compatível com os resultados obtidos 

pela análise da literatura, pois observando-a com cuidado não só podemos afirmar que 
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temos avançado em termos metodológicos (da descrição para a explicação), como em 

termos absolutos, ou seja, o número de estudos na área cresce na série histórica analisada. 

Essas constatações nos levam também a outras questões de teoria e método, que analisarei 

nas seções seguintes.  

5.2.3. Teoria e método na produção científica sobre o Legislativo 

Constatei que de fato a influência da teoria norte-americana teve um peso na 

produção científica sobre o Congresso Nacional. Mais que isto, a análise da literatura 

mostrou que esta influência foi predominantemente das versões partidária e distributivista. 

Cabe agora verificar se este resultado é compatível com as respostas oferecidas pelos 

respondentes do survey. A questão relativa ao problema foi assim operacionalizada: “De 

quais referenciais teóricos você mais se aproxima em suas pesquisas e estudos sobre o 

Legislativo? (enumerar de 1 a 3 por ordem de prioridade)”. A média das respostas foi: 

Tabela 4. Referenciais teóricos que influenciaram os estudos legislativos no Brasil. 

Vertente teórica média 
A versão distributivista (Kenneth Shepsle e outros) 1,50 
A versão informacional (Keith Krehbiel e outros) 2,83 
A versão partidária (Cox e McCubbins e outros) 1,67 

Fonte: survey com os pesquisadores. 

Da mesma forma aqui que na questão anterior, enumeradas as influências em 

ordem de prioridade, assumindo os valores de 1 a 3, é de se esperar que quanto menor a 

média, maior a influência da vertente teórica assumida pelos pesquisadores nas respostas 

que ofereceram. Os resultados mais uma vez são compatíveis com os resultados da análise 

da literatura, ou seja, as versões partidária e distributivista tiveram as menores médias, 

ficando a versão informacional quase inexistente nas respostas. Ou seja, a média 3 

indicaria que todos os pesquisadores a colocariam como última vertente teórica a 

influenciar seus trabalhos. 

 Diante dos dados do survey, que em linhas gerais confirmaram os resultados aos 
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quais cheguei com análise da literatura, resta agora passar àquele que foi nosso segundo 

objetivo: investigar qual a agenda de pesquisa que pode vir a ser assumida daqui por diante 

para o estudo do caso brasileiro.  

5.3. Consolidação teórica e os novos desafios da ciência política no Brasil 
 

Agendas de pesquisa mudam constantemente, mas acredito que há uma diferença 

significativa nesta mudança se um determinado subcampo estiver com paradigmas bem 

definidos e estruturados. Em outras palavras, é de se esperar que mudanças serão menos 

significativas e menos intensas se estes paradigmas (ou programas de pesquisa no sentido 

lakatosiano) estiverem em condições de defender seus principais fundamentos diante da 

permanente investida das críticas de programas rivais. 

Pelo que vi na análise da literatura, não há como falar propriamente em programas 

de pesquisa muito estruturados e definidos no caso brasileiro, sendo mais apropriado falar 

em iniciativas de pequenos grupos em direção a determinados objetos de estudo e 

orientados por diferentes referencias teóricos.  

5.3.1. Consolidação do subcampo dos estudos legislativos 

Para testar esta proposição através do survey, a questão foi operacionalizada da 

seguinte forma: “É possível falar em uma tradição de pesquisa sobre o Legislativo no 

Brasil?” O questionário previa uma forma mista de resposta: sim ou não (resposta fechada) 

e por quê (resposta aberta). E aqui temos opiniões bastante divididas, dos 9 (nove) 

respondentes 5 (55,5%) responderam que não e 4 (44,5%) responderam sim.  

Pelo que pude ver na análise da literatura, estou em sintonia com os que 

responderam sim, pois o que foi possível notar foram na verdade atividades formadas por 

algumas parcerias e não por verdadeiras tradições de pesquisa, além do mais o período 

estudado ainda é muito pequeno para que se fale em tradição de pesquisa. Mesmo assim, 
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diante da divisão das opiniões, considero prudente recorrer às respostas abertas. 

Há proposições nas respostas abertas oferecidas pelos pesquisadores que 

corroboram meu entendimento, como por exemplo: “ainda precisamos de mais uma nova 

geração de pesquisadores para podermos falar de uma tradição”, ou que “existe uma 

tentativa de institucionalização. Dez anos não é muito. Mas acredito que estamos 

estabelecendo, e em mais alguns anos será possível se falar em tradição de pesquisa”, ou, 

ainda que “não há tradição alguma quando o sentido da palavra tradição é circunscrita à 

metodologia utilizada nesses estudos. Os estudos sobre o legislativo se inserem, de fato, 

numa tradição de estudos neoinstitucionalistas onde se privilegiam os produzidos nos 

Estados Unidos.”  

Obviamente que estas respostas por si não podem dirimir a divisão de opiniões 

porque, em sentido contrário, também encontramos muitas respostas segundo as quais 

temos, sim, uma tradição de pesquisa no Brasil. Mas como o objetivo do survey não é 

resolver a questão, e sim comparar os resultados da análise da literatura com as opiniões 

dos pesquisadores, considero que essas respostas são as que melhor retratam o que 

encontrei na literatura.  

Esta constatação permite tornar legítima a hipótese de que a agenda de pesquisa no 

Brasil está exposta a um amplo e acelerado processo de mudança. Para testa esta hipótese, 

duas questões derivadas serviram de orientação: (i) em que direção estamos mudando a 

agenda de pesquisa e (ii) se é factível, nas condições atuais, cumprir esta agenda de 

maneira produtiva.  

5.3.2. Estimativa para a nova agenda de pesquisa 

A primeira questão foi operacionalizada de forma aberta, nos seguintes termos: 

“Enumere em ordem de prioridade e, se possível, comente rapidamente as cinco questões 
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de pesquisa mais relevantes que devem compor a agenda de pesquisa para a área nos 

próximos anos no Brasil.” Por ser uma questão do tipo aberta, a maioria das respostas 

dadas pelos pesquisadores não traz enumeradas em ordem de prioridade as novas questões 

de pesquisa que eles consideraram relevantes. É possível, entretanto, inferir de forma mais 

global esta prioridade se verificarmos a freqüência com que estas questões de pesquisa 

aparecem nas respostas como um todo. O resultado foi o que segue: 

Tabela 5. Nova agenda de pesquisa sugerida pelos pesquisadores. 

Tema sugerido Freqüência % 
Accountability horizontal 2 7,69 
Políticas públicas 3 11,54 
Orçamento 1 3,85 
Grupos de pressão (lobby) 3 11,54 
Assessoria legislativa 1 3,85 
Sistema de comissões 3 11,54 
Mudança institucional 1 3,85 
Senado federal 4 15,38 
Partidos políticos 3 11,54 
Legislativos municipal e estadual 1 3,85 
Judiciário 2 7,69 
Banco Central 1 3,85 
Agências Regulatórias 1 3,85 
 26 100,00 

Fonte: survey com os pesquisadores. 

Como mostra a tabela, agrupei as 26 (vinte e seis) sugestões apresentadas pelos 

pesquisadores em 13 (treze) temas que podemos considerar como os mais relevantes para 

esta nova agenda de pesquisa. Dos treze temas, pelo menos 5 (cinco) deles já fazem parte 

do universo de problematizações que atualmente orienta os estudos legislativos no Brasil, 

entre eles: accountability horizontal, processo orçamentário, sistema de comissões, 

mudança institucional e partidos políticos. Ou seja, é factível inferir que estes estudos, a 

julgar pelo entendimento dos respondentes, devem continuar sendo objeto de preocupação 

dos pesquisadores.  

No que diz respeito aos novos temas de pesquisa, 8 (oito) deles devem orientar os 
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estudos legislativos no Brasil daqui por diante. São eles: o das novas relações entre o 

Legislativo e os grupos de pressão (aqui entendidos tanto como os grupos de interesse 

quanto os movimentos sociais); as relações entre o Legislativo e outros atores políticos 

relevantes como o Judiciário, o Banco Central e as agências regulatórias; a incorporação do 

Senado Federal (em particular de sua relação com a Câmara) como objeto de estudos; as 

explicações sobre o Legislativo municipal e estadual; dos estudos voltados para a área de 

produção e decisão em políticas públicas específicas e dos estudos sobre assessoria 

legislativa e produção de informação.   

Penso que, se colocadas em perspectiva comparada, em termos de percentuais, as 

duas agendas podem nos dar uma idéia do deslocamento dos interesses que pode vir a 

acontecer entre os pesquisadores no Brasil nos próximos anos. Ver tabela 6.  

Tabela 6. Agendas de pesquisa em perspectiva comparada: literatura, survey e estimativa. 

Tema Literatura 1994-2005 Survey Estimativa 
Carreiras parlamentares 5,36 0 5,36 
Conexão eleitoral 5,36 0 5,36 
Poder de agenda 12,5 0 12,5 
Instituições estaduais 7,14 0 7,14 
Abdicação x delegação 5,36 0 5,36 
Governabilidade 8,93 0 8,93 
Comp. Parlamentar 12,5 0 12,5 
Outputs legislativos 3,57 0 3,57 
Partidos políticos 16,07 11,54 11,54 
Mudança institucional 8,93 3,85 3,85 
Sistema de comissões 5,36 11,54 11,54 
Accountability horizontal 3,57 7,69 7,69 
Orçamento 5,36 3,85 3,85 
Políticas públicas 0 11,54 11,54 
Grupos de pressão (lobby) 0 11,54 11,54 
Assessoria legislativa 0 3,85 3,85 
Senado Federal 0 15,38 15,38 
Legislativo municipal e estadual 0 3,85 3,85 
Judiciário 0 7,69 7,69 
Banco Central 0 3,85 3,85 
Agências Regulatórias 0 3,85 3,85 

 100 % 100 % 161 %* 

*O percentual aqui não pode mesmo ser 100%, em função do acréscimo de valores relativos à estimativa 
Fonte: survey com os pesquisadores. 
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Na coluna “literatura 1994/2005”, estão os percentuais dos estudos realizados por 

tema. Esses números são da análise teórica realizada naquela amostra de 44 estudos e 

representam a agenda de pesquisa coberta pela literatura no período estudado (1994-1995). 

Na coluna “survey”, estão os números dos percentuais de estudos que podem vir a ser 

realizados, caso as indicações apresentadas pela consulta realizada com os pesquisadores 

sejam seguidas. Segundo estes números, a conformação da agenda de pesquisa se 

deslocaria da região azul para a região vermelha do gráfico que segue. 

Gráfico 10. Agendas de pesquisa em perspectiva comparada: literatura e survey. 

Fonte: survey com os pesquisadores e banco de dados do autor. 

Contudo, é mais correto acreditar nos valores colocados na coluna “estimativa”. 

Essa estimativa consiste em procurar corrigir o problema da agenda de pesquisa apontada 

pelo survey, já que esta não considera 8 (oito) dos temas de pesquisa que já vêm sendo 

estudados pela ciência política no Brasil. Em outras palavras, a estimação procura corrigir 

o viés causado pela forma como foi apresentada a questão aos pesquisadores, pois o 
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questionário indicava que os respondentes deviam apontar “novas” questões de pesquisa. O 

resultado é o que segue. 

Para corrigir a interpretação enviesada, atribuí valores para os temas de pesquisa 

que não foram considerados nas respostas do survey. Esses valores foram a repetição dos 

valores encontrados na análise da literatura. Dessa forma, procurei estimar uma agenda de 

pesquisa, regulada pela cláusula da manutenção das condições atuais dos estudos 

legislativos no Brasil, ao mesmo tempo em que se consideram as novas questões 

apresentadas. Isto faz sentido porque não é razoável supor que temas de pesquisa sejam 

completamente abandonados, de uma hora para outra, simplesmente pela presença de 

outros. Faz todo o sentido, ao contrário, imaginar que temáticas que venham sendo 

estudadas tenham alguma capacidade heurística e, por este motivo, estimulem novos 

estudos na área. Aliás, como já disse, considerando o crescente interesse de pesquisadores 

na área, é factível apostar no crescimento do número de estudos. Consideradas essas 

condições, a representação gráfica da agenda de pesquisa que podemos estimar para o 

futuro é a que segue no gráfico 11. 

Como se vê, área da agenda de pesquisa estimada (amarela) mostra uma expansão 

considerável, uma vez que se sobrepõe a quase todos os temas. Ou seja, à exceção dos 

temas como partidos políticos e orçamento, a agenda de pesquisa tende a crescer em todas 

as direções. Facilmente se pode notar que se trata de uma cobertura bem mais ampla do 

que atual agenda, assim como daquela agenda indicada pelo survey. 

É óbvio que não temos qualquer garantia de que isto de fato acontecerá, o que não 

nos impede de exercitar a nossa imaginação e de procurar colocar para o debate 

perspectivas um pouco mais sistematizadas sobre o assunto.  
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Gráfico 11. Agendas de pesquisa em perspectiva comparada: literatura, survey e estimativa. 

Fonte: survey com os pesquisadores e banco de dados do autor. 

5.3.3. Desafios da nova agenda de pesquisa 

Se eu estiver certo, esta nova agenda de pesquisa exigirá cada vez mais dos 

pesquisadores, o que nos leva à uma última importante questão: verificar de que forma os 

pesquisadores devem encarar estes novos desafios colocados pela agenda de pesquisa por 

eles mesmos apresentada. A questão foi operacionalizada da seguinte forma: ”Com quais 

tipos de avanços teóricos e metodológicos os pesquisadores brasileiros devem se 

comprometer, a fim de refinar os estudos e pesquisas na área? (enumerar por ordem de 

prioridade.)” Os valores atribuídos a cada opção foram de 1 a 4, sendo o 1 relativo ao 

maior grau de importância e 4 o de menor grau de importância.  

Os resultados estão na tabela 7, e sua análise mostra as dificuldades e os desafios 

que, na visão dos pesquisadores, se apresentarão  daqui por diante. 
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Tabela 7. Compromissos para a nova agenda de pesquisa. 

Respostas Média 
Elevar compromisso com questões teóricas 
          1,17 
Ampliar uso de métodos formais (modelos espaciais e de teoria dos jogos) 
 3,50 
Capacitação para uso de métodos quantitativos (estatística descritiva e inferência 
estatística) para análise de dados 2,17 
Maior integração das redes de pesquisa 
 3,17 

Fonte: survey com os pesquisadores. 

A menor média apresentada foi para a necessidade de “elevar compromisso com 

questões teóricas”, o que faz desta exigência, na visão dos pesquisadores, a mais relevante 

entre as demais. Logo em seguida apresenta-se a necessidade de “capacitação para uso de 

métodos quantitativos”. A duas últimas questões são as menos relevantes para o universo 

pesquisado. A proximidade dos valores da média 4, que designaria o último grau de 

importância, atesta isto com certa facilidade.     

Comparados com os resultados aos quais cheguei com a revisão da literatura, eles 

são compatíveis. Duas questões aqui merecem destaque. A primeira é que mostrei que 

havia um grau de compromisso razoável dos pesquisadores brasileiros com as teorias 

norte-americanas e as respostas deles sobre a perspectiva de elevação dos compromissos 

com a teoria confirmam este resultado. Poder-se-ia contestar esta proposição afirmando 

que, ao contrário, ao indicarem o compromisso com a teoria como requisito para o avanço 

das pesquisas, os pesquisadores estariam dizendo que essa é uma carência da ciência 

política brasileira.  

Eu não interpreto desta forma, pois a pergunta se dirigiu aos compromissos que 

devem ser assumidos (daqui pra frente) e não os que foram assumidos. Assim, ao 

afirmarem que o compromisso com a teoria é relevante, na verdade estão orientados pelo 

sucesso e pelos resultados consistentes que podem ser sentidos na área, o que os levaria a 
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“reafirmar” que compromissos teóricos são realmente fundamentais para que possamos dar 

conta da ampla agenda de pesquisa que se apresenta.  

Por fim, o problema do método. Afirmei, baseado na análise da literatura, que havia 

um aumento significativo do uso de métodos de estatística descritiva para o uso cada vez 

maior de métodos quantitativos de inferência estatística nos estudos legislativos. Afirmei 

também, em suma, que a crescente sofisticação e complexidade dos modelos estatísticos 

explicativos caracterizavam a passagem dos estudos legislativos no Brasil da descrição 

para a explicação. Quero crer que este resultado é reconhecido pelos pesquisadores, pois ao 

indicarem este compromisso com a necessidade de cada vez mais capacitarmos nossos 

pesquisadores para a utilização de métodos quantitativos está, da mesma forma que na 

questão anterior, muito mais ligada à reafirmação de um compromisso do que 

propriamente apontando para uma carência da área. 

Em linhas gerais, estes foram os resultados aos quais se pode chegar. Assim, 

cotejados os resultados da literatura com aqueles da consulta feita aos especialistas, 

passemos às conclusões. 
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CONCLUSÕES 
 

Entre os paradigmas incorporados pela ciência política brasileira seguramente estão os da 

teoria da escolha racional e o do novo institucionalismo.  Entretanto, embora a escolha 

racional tenha oferecido importantes insumos, o novo institucionalismo seguramente foi a 

opção mais presente. Este paradigma ofereceu aos pesquisadores brasileiros (e aos 

brasilianistas) instrumentos de análise que ajudaram a explicar (i) o comportamento dos 

atores políticos diante das instituições, (ii) como algumas instituições políticas surgiram e 

se modificaram e (iii) qual a influência dessas instituições nos resultados políticos 

substantivos do sistema político brasileiro. Entretanto, mais do que constatar a marcante 

presença deste paradigma na produção científica brasileira, foi possível qualificar os 

aspectos mais relevantes desta influência. Nesse sentido, este estudo foi capaz de produzir 

resultados em pelo menos dois aspectos: o primeiro, considerando que o novo 

institucionalismo não é uma vertente teórica única e bem definida, diz respeito a quais 

versões do novo institucionalismo foram recepcionadas com mais ênfase pelos 

pesquisadores brasileiros. O segundo aspecto diz respeito aos contornos teóricos e 

metodológicos que assumiram as explicações científicas sobre o Congresso Nacional. 

Institucionalismo: escolha racional e institucionalismo histórico. 

O institucionalismo da escolha racional foi dominante, mas não figurou absoluto entre os 

estudos legislativos no Brasil. Trabalhos com forte influência do institucionalismo 

histórico também estiveram presentes, foram muito relevantes e ajudaram sobremaneira a 

oferecer explicações mais amplas e multifacetadas sobre os fenômenos observados. É 

factível crer que ao aprofundar este debate e esta relação entre os institucionalismos, a 

ciência política brasileira desenvolverá, cada vez mais rápido, boas teses sobre a 
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organização do legislativo, e por que não dizer, sobre o sistema político brasileiro como 

um todo.  

Contornos teórico-metodológicos dos estudos legislativo no Brasil. 

Como já vimos, o institucionalismo da escolha racional tem origem nos estudos sobre o 

legislativo norte-americano. Esses estudos podem ser resumidos em três grandes versões 

(distributivista, informacional e partidária) que influenciaram, em diferentes medidas, a 

produção de explicações sobre o Congresso Nacional. No que diz respeito a esta 

influência, foi realizada uma análise das variáveis explicativas dos modelos brasileiros e 

esta análise levou a 13 grandes agregados de variáveis independentes que, segundo a 

literatura, explicam os mais variados fenômenos referentes ao Congresso Nacional.  

Estas variáveis puderam ser agrupadas em dois tipos: exógenas e endógenas. As 

variáveis exógenas foram: o federalismo, a forma de governo, o sistema eleitoral, o 

desempenho eleitoral, as características do distrito eleitoral, o sistema partidário, o 

background do parlamentar (ou expertise), pork Barrel (distribuição de recursos com 

finalidade eleitoral), ideologia e posição política do parlamentar frente ao governo ou às 

questões nacionais. As variáveis endógenas foram: os poderes do presidente (editar 

medidas provisórias, iniciativa exclusiva de leis, pedido de urgência e poder de veto), a 

centralização decisória no interior do Congresso Nacional, a distribuição dos direitos e 

recursos parlamentares, o comportamento dos partidos políticos na arena legislativa, a 

distribuição de recursos de patronagem, a antiguidade (seniority) e o processo legislativo.  

De acordo com a atenção e o peso que cada estudo realizado deu a essas variáveis, 

foi possível chegar a três tipos de modelos mais comuns nos estudos legislativos no Brasil. 

São eles. 

Modelos de arena executivo-legislativo (ou de processo decisório) 



177 

Esses modelos são marcados predominantemente pelo uso de variáveis endógenas, e as 

principais variáveis explicativas às quais eles recorrem são o poder de agenda do 

presidente (medidas provisórias, poder de veto, iniciativa exclusiva em algumas matérias e 

solicitação do regime de urgência), a centralização decisória no interior do Congresso 

Nacional, os partidos políticos e a distribuição de recursos de patronagem como os 

principais elementos que caracterizam a estrutura, o funcionamento e os resultados 

legislativos no Brasil. Este grupo foi fortemente influenciado pela versão partidária que 

assume que os partidos têm o papel de resolver problemas de ação coletiva e que o poder 

de agenda e de veto são as bases institucionais da governabilidade no Brasil. De uma 

maneira bastante resumida, na visão desses autores, o presidente governa com certa 

tranqüilidade, partidos são fortes na arena legislativa e, adicionalmente, os poderes de 

patronagem e a centralização do processo decisório são incentivos poderosos que induzem 

o legislativo a cooperar. A marca distintiva deste grupo de estudos é o foco no processo 

decisório, com especial atenção às relações entre executivo e legislativo. 

Modelos de arena eleitoral 

Um segundo grupo de estudos, que denominei de modelos de arena eleitoral, faz clara 

opção por variáveis explicativas exógenas e assume que o sistema eleitoral, a forma de 

organização federativa do estado brasileiro, a distribuição de recursos localizados em troca 

de votos e o uso da patronagem são os elementos explicativos para um Congresso 

caracterizado por parlamentares com comportamento individualista, auto-interessado e 

localista (ou paroquialista). Para esses autores, governar e realizar mudança institucional 

no Brasil exige um grande esforço. Esse grupo, em número bem menor que o anterior, 

recebeu influência da versão distributivista, especialmente no que diz respeito à escolha 

por variáveis explicativas exógenas (sistema eleitoral) e pela idéia de que o legislativo é 
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um mercado de trocas, onde legisladores e executivo estão em permanente negociação. 

Modelos de dupla arena 

Um terceiro grupo de estudos foi identificado por seus modelos de dupla arena, que como 

o próprio nome sugere, combinam de maneira relativamente equilibrada variáveis 

explicativas dos dois tipos anteriores. Esse grupo se caracterizou por ser o resultado do 

longo e produtivo debate acadêmico no campo dos estudos legislativos no Brasil. Dito de 

outra forma, estou entendendo aqui que a combinação de diferentes variáveis explicativas 

pode ser interpretada como o resultado do debate teórico que apontou as limitações dos 

dois programas de pesquisa acima citados que rivalizaram ao longo do período estudado.  

Este grupo oferece pelo menos duas visões distintas do sistema político brasileiro: a 

primeira caracterizada pela aproximação com os modelos de arena executivo-legislativo 

(com predominância explicativa nas variáveis de processo decisório), a outra caracterizada 

por explicações que entendem que o sistema político brasileiro é formado por incentivos 

paradoxais e, portanto, em equilíbrio precário.  

Segundo o ponto de vista do primeiro grupo, as bases da governabilidade são 

realmente institucionais, e o teste combinado de variáveis distributivistas (exógenas) com 

variáveis de processo decisório (endógenas) serviu apenas para corroborar a idéia de que 

há mesmo muito pouco espaço para trocas no Congresso Nacional. Em outras palavras, 

gains from trade não são realmente a marca do Congresso Brasileiro. O traço distintivo 

deste primeiro grupo é, portanto, a incorporação de novas variáveis nos seus modelos com 

o objetivo de testar o núcleo duro do seu programa de pesquisa. 

 Já a segunda visão se caracteriza por uma interpretação do sistema político 

brasileiro como um sistema de incentivos paradoxais e, portanto, em equilíbrio precário.  

Regra geral, a diferença marcante destes modelos para o primeiro grupo é que, 
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embora eles aceitem que existam de fato as bases institucionais para a governabilidade, a 

cooperação no parlamento não é resultado apenas dela. Ou seja, não é possível negar 

totalmente que há de fato espaço para alguma troca, o que garantiria um certo grau de 

atividade clientelista e auto-interessada no Congresso Nacional. Portanto, o traço distintivo 

deste grupo em relação ao primeiro é que a incorporação de novas variáveis aqui apontou 

para uma explicação mais ampla e diversificada do sistema político brasileiro, mudando 

efetivamente os contornos do debate acadêmico. 

Teorias positivas sobre o legislativo 

Como se vê, as teorias positivas sobre o congresso norte-americano, que na verdade 

representam a nascente do institucionalismo da escolha racional, influenciaram 

sobremaneira a produção brasileira e ofereceram uma ampla gama de problematizações 

que foram criticamente assumidas pelos pesquisadores do Congresso Nacional. Grosso 

modo, é possível identificar um cisma entre explicações ancoradas na versão partidária e 

outras informadas por proposições da natureza distributivista. Estas últimas, entretanto, 

além de em menor número, influenciaram muitas investigações, mas pouco serviram para 

explicar o caso brasileiro. Em outras palavras, embora tenhamos incorporado muito das 

teorias distributivistas, pouco de distribuição e mercado de troca foi identificado no 

legislativo brasileiro.  

Uma visão mais geral dos estudos aponta para um papel determinante dos partidos, 

do poder de agenda do presidente e dos recursos de patronagem na arena legislativa, estes 

sim, parecem mesmo ser fatores explicativos mais convincentes para o desempenho do 

legislativo do que as trocas mediadas por comissões, onde minorias encasteladas fazem 

valer seus interesses sobre os da maioria.  

Por fim, a tímida presença dos elementos da versão informacional abre diante de 
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nós um amplo universo de pesquisa que pode vir a ser desenvolvido. Como se viu, 

explicações pautadas em modelos de informação incompleta fizeram falta em nossas 

análises, embora tenha merecido destaque a iniciativa de Pereira e Mueller (2000).  

Foi, entretanto, foi com Santos & Almeida (2005)79, que a definição clara e a 

delimitada do “problema informacional” procurou trazer para o centro do debate a 

possibilidade de virmos a desenvolver um programa de pesquisa que leve em consideração 

os modelos de informação incompleta. Espera-se, com isso, que o problema informacional 

mereça a devida atenção dos pesquisadores do Congresso Nacional e que, com isso, venha 

aprovar a capacidade heurística que sugere ter.  

Os estudos legislativos no Brasil em perspectiva comparada 

 

A classificação dos modelos explicativos sobre o legislativo brasileiro nos permitiu uma 

idéia dos contornos teóricos e metodológicos da produção de explicações sobre o 

Congresso Nacional. Como conseqüência, esta classificação ofereceu também a 

possibilidade de verificar a influência que os paradigmas do novo institucionalismo e da 

teoria da escolha racional exerceram neste subcampo da disciplina. Diante desses 

resultados, foi possível também comparar o desenvolvimento que esses paradigmas 

tiveram nos estudos legislativos no Brasil com outros subcampos da ciência política, a 

saber, os estudos de política comparada e os estudos sobre o federalismo brasileiro. 

No que diz respeito à comparação com os estudos de sistemas políticos 

comparados, embora tenha sido constatada uma semelhança, os resultados que aqui 

surgiram sobre a influência do novo institucionalismo nos estudos legislativos no Brasil 

são diferentes. Foi possível constatar que, enquanto nos estudos de política comparada 

                                                           
79 Refiro-me ao recente trabalho sobre o papel informacional atribuído aos relatores nas comissões da Câmara 
dos Deputados. Para a idéia completa ver SANTOS, Fabiano & ALMEIDA, Acir (2005). Teoria 
Informacional e a Seleção de Relatores na Câmara dos Deputados. DADOS – Revista Brasileira de Ciências 
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houve uma polarização entre dois conjuntos de variáveis, quais sejam, forma de governo 

(presidencialismo vs parlamentarismo) e sistemas eleitorais (voto partidário vs voto 

pessoal), nos estudos legislativos no Brasil a polarização se deu entre as variáveis de 

processo decisório (centralização vs descentralização) e sistema eleitoral (voto pessoal vs 

voto partidário). Ou seja, mantida constante a variável sistema eleitoral, a diferença ficou 

por conta do primeiro grupo de variáveis. Essa diferença nos autoriza a duas conclusões 

que parecem relevantes: a primeira é que ela faz desaparecer, no caso dos estudos 

legislativos no Brasil, o paradoxo apontado por Limongi (2003) uma vez que a variável 

processo decisório ganhou central atenção nas explicações sobre o Congresso Nacional80.  

A segunda é que, em que pese tenha havido uma polarização no debate, a presença 

do institucionalismo histórico (embora em menor número e expressão) forçou explicações 

com um número de variáveis menos reduzido. Isso levou a um avanço do debate, fazendo 

surgir novos modelos (do tipo de dupla arena), o que não se observa, pelo menos a partir 

da análise da revisão procedida por Limongi (2003), no campo da política comparada. 

Da mesma forma que o trabalho de revisão da literatura realizado por Limongi 

(2003) nos ofereceu a oportunidade de comparação dos seus resultados (para a política 

comparada) com os nossos resultados (dos estudos legislativo no Brasil), o recente trabalho 

de Sales (2006) nos oferece a mesma oportunidade, só que desta vez com relação ao 

subcampo dos estudos sobre o federalismo brasileiro. 

A comparação mostrou uma pequena diferença entre os resultados de Sales (2006) 

                                                                                                                                                                                
Sociais, Vol. 48, nº 4, pp. 693-735. 
80 É claro que, de alguma maneira, esse resultado deveria mesmo ser esperado, uma vez que a variável forma 
de governo só tem mesmo força em estudos comparados, não tendo muito a dizer quando falamos em estudos 
de um sistema político específico. Por outro lado, a variável processo decisório ganhou força entre nós por 
obra do próprio Limongi, que foi responsável por boa parte da produção brasileira com foco nesta variável 
explicativa. De qualquer forma, isso não faz desaparecer e nem enfraquece a validade da comparação, penso 
que as diferenças servem como bom referencial para nossa análise. 
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e os que aqui foram encontrados. Trata-se da opção pelo institucionalismo histórico feita 

pelos estudiosos do federalismo brasileiro, o que está em desacordo com o que aqui se 

constatou, uma vez que, como foi possível demonstrar, análises baseadas no 

institucionalismo histórico estiveram presentes nos estudos legislativos mas eles foram na 

verdade uma minoria. O resultado é, portanto, diferente  do Sales (2006). 

De um modo geral, as diferenças aqui demonstradas entre o comportamento do 

paradigma do novo institucionalismo e da escolha racional em diferentes subcampos da 

Ciência Política servem para confirmar aquilo que já se sabe. De fato, as influências 

paradigmáticas e metodológicas podem não seguir um padrão, e, em diferentes campos de 

estudos, podem se apresentar de maneiras bastante distintas. Isso nos permite inferir que a 

força de um paradigma não se explica apenas pelas suas idéias, crenças e métodos, mas 

também pelas características do tema a ser abordado e por fatores institucionais e 

históricos que influenciam as escolhas dos pesquisadores. É razoável crer que estudos que 

promovam o esclarecimento dos diferentes desenvolvimentos de um mesmo paradigma em 

diferentes subcampos, podem vir a ser uma promissora oportunidade de pesquisa. 

O pressuposto da Reeleição 

Na base dos estudos legislativos norte-americanos está o pressuposto da reeleição, que 

como não poderia deixar de ser, foi amplamente recepcionado pelos estudiosos do 

Congresso Nacional. Entretanto, foi possível aqui apontar um paradoxo, pois, em que pese 

a ampla aceitação da premissa de Mayhew (1974), pouco se desenvolveu em termos de 

pesquisa sobre sua assunção básica, a de que os parlamentares têm como preferência nº 1 

se reeleger. Mesmo fazendo justiça a algumas iniciativas81, a julgar pela verdadeira 

                                                           
81 Ver principalmente: PEREIRA, Carlos & RENNÓ, Lucio (2001). O que é que o reeleito tem? Dinâmicas 
político-institucionais locais e nacionais nas eleições de 1998 para a Câmara dos Deputados. DADOS - 
Revista de Ciências Sociais. vol.44, no.2. pp.133-172.; SANTOS, Fabiano (2003). Deputados Federais e 
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unanimidade que o pressuposto assumiu no Brasil, mais estudos sobre as preferências e os 

fatores determinantes do recrutamento e permanência no legislativo parecem necessários.  

Este aspecto é importante por que pode evitar o problema da variação dos 

pressupostos comportamentais82, um equívoco cometido nos estudos de política 

comparada, como verificou Limongi (2003), que consiste em basear resultados na variação 

das premissas comportamentais dos atores políticos, e não na variação institucional. Isto 

seria, na visão do autor, uma grave violação do referencial teórico e metodológico do novo 

institucionalismo. Em outras palavras, Limongi (2003) sugere que os neoinstitucionalistas, 

pelo menos os que desenvolveram estudos de política comparada, se comportaram mais ou 

menos como Procusto, que segundo a mitologia grega, usava um mesmo leito para colocar 

deitadas suas vítimas, cortando ou esticando suas pernas conforme fossem 

inadequadamente grandes ou pequenas. Para evitar que “ajustes” (que na verdade são um 

verdadeiro atropelo das diferenças), desta natureza venham a acontecer, muitas vezes 

motivados por ver mantidas algumas conclusões, os pesquisadores do Congresso Nacional 

precisam se concentrar em produzir mais estudos sobre o pressuposto da reeleição, afinal, 

ela é a premissa comportamental básica, ponto de partida de boa parte dos esforços 

dedutivos relevantes aqui realizados.   

Métodos e técnicas de pesquisa 

No que diz aos aspectos metodológicos da produção brasileira, três conclusões são 

possíveis. Primeiro, com relação ao tratamento que os pesquisadores deram ao problema 

estrutura-agência, vê-se que, tomados em conjunto, os estudos apontaram com a 

                                                                                                                                                                                
instituições Legislativas no Brasil – 1946-1999. In: ___________ . O poder legislativo no presidencialismo 
de coalizão. Rio de Janeiro: IUPERJ/UFMG; LEONI, Eduardo; PEREIRA, Carlos & RENNÓ, Lúcio (2003). 
Estratégias para sobreviver politicamente: escolhas de carreiras na Câmara de Deputados do Brasil. Opinião 
Publica. vol. 9, nº. 1. pp.44- 67. 
82 Para a verificação da íntegra da crítica ver Limongi (2003). 
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preocupação maior de focar as instituições. Estudos com foco no comportamento do 

parlamentar estiveram presentes, assim como estudos com foco na legislatura como um 

todo também, mas o foco privilegiado foi mesmo as instituições. Este é, na verdade, mais  

um indicativo de que o novo institucionalismo realmente foi o paradigma que mais norteou 

as explicações sobre o Congresso Nacional.  

O segundo, sobre as escolhas metodológicas feitas pelos pesquisadores, podemos 

afirmar que a opção por métodos quantitativos foi a tônica, ficando os modelos formais de 

teorias dos jogos e modelos espaciais como verdadeiras exceções, cuja realização coube a 

uma pequena parte dos pesquisadores. Mas a principal conclusão aqui é que a ciência 

política brasileira, nos últimos 11 anos, avançou da descrição para a explicação. Como 

vimos, a distribuição dos modelos ao longo da série histórica trabalhada mostrou que os 

modelos passaram do uso da estatística descritiva para a ampla utilização da inferência 

estatística.  

O terceiro, e último, resultado relativo aos aspectos metodológicos diz respeito ao 

alicerce empírico sobre o qual os pesquisadores do Congresso Nacional construíram suas 

teorias. Nesse caso, a média de 9,67 anos das séries históricas utilizadas pelos 

pesquisadores indica que a dificuldades com dados ainda é alta no Brasil e que para 

consolidarmos este campo como uma verdadeira tradição de pesquisa muitos esforços 

precisam ser feitos nesse sentido. 

Agenda de pesquisa 

O universo de problematizações incorporadas pelos estudos legislativos no Brasil foi 

bastante amplo e mostra claramente a influência que recebeu das teorias positivas sobre o 

legislativo norte-americano. Os temas que estiveram presentes nos trabalhos foram: a 

mudança institucional, o papel dos partidos na arena legislativa, o poder de agenda do 
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Presidente, abdicação x delegação de poderes do legislativo para o executivo, conexão 

eleitoral (ou a accountability vertical), as carreiras parlamentares, o processo orçamentário, 

os outputs legislativos, o sistema de comissões. Entretanto, um universo ainda mais amplo 

do que o informado por estas influências foi na verdade trabalhado. Ou seja, as novas 

questões que o caso brasileiro ensejou foram: accountability horizontal (ou mecanismos de 

checks and balances), a governabilidade (muito embora num sentido estrito, ou seja, 

apenas como a capacidade do executivo de impor sua agenda política ao Congresso) e o 

papel das instituições estaduais no processo decisório (poder dos governadores). Penso que 

estas questões podem ser identificadas como a contribuição brasileira ao debate teórico 

sobre a organização do legislativo. 

Como se vê, trata-se de um universo bastante amplo, e que tende a crescer, a julgar 

pelas indicações de novos temas pelos próprios pesquisadores.  O novo universo de 

problematizações, segundo eles, será: o estudo do processo decisório sobre políticas 

públicas específicas, a ação dos grupos de pressão (lobby) no Congresso, as relações do 

legislativo com outros atores políticos relevantes como o judiciário, o Banco Central e as 

agências regulatórias e, por fim, a incorporação do Senado Federal nas explicações sobre o 

Congresso Nacional. Esse resultado é bastante animador, mas aqui há uma certa omissão 

no que diz respeito a duas outras instituições relevantes: o Tribunal de Contas e o 

Ministério Público. Julgo esta ausência como omissão porque soa estranho que essas 

instituições não tenham sido consideradas, sobretudo numa época em que o debate sobre a 

qualidade da democracia aponta para a necessidade de accountability e controle social. 

Em resumo, resta claro que a ciência política brasileira, no que diz respeito aos 

estudos legislativos, tem se desenvolvido a passos largos. Ou seja, trata-se de um 

subcampo que, em relação aos demais, nos últimos anos foi fortemente marcado pelo rigor 
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metodológico e pela cumulatividade do conhecimento científico. Reputo esta evolução a 

pelo menos três aspectos que considero fundamentais: (i) a escolha de um objeto de estudo 

bem delimitado (o Congresso Nacional), (ii) o compromisso dos pesquisadores com 

questões teoricamente informadas e empiricamente verificáveis e (iii) o rigor metodológico 

com que trataram estas questões. Penso que estes aspectos garantiram, a julgar pelos 

resultados aqui obtidos, que este foi e continuará sendo um dos mais fortes e vigorosos 

subcampos da ciência política brasileira. 

 

  



187 

BIBLIOGRAFIA 

AMES, Barry (2003). Os Entraves da Democracia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FGV. 

ANASTASIA, Fátima; MELO, Carlos Ranulfo & SANTOS, Fabiano (2004). 
Governabilidade e representação política na América do Sul. Rio de Janeiro : 
Fundação Konrad Adenauer; [São Paulo] : Fundação Unesp Ed. 

ARROW, Kenneth J. (1963). Social choice and individual values. 2ª Ed. New 
Haven, Yale University Press. 

AZEVEDO, Marcia Maria Correa de (2001). Prática do Processo Legislativo: 
Jogo Parlamentar: fluxo de idéias no Congresso Nacional: exemplos e 
momentos comentados. São Paulo: Atlas. 

BABBIE, Earl (1999). Métodos de pesquisas de survey. Belo horizonte, Editora 
da UFMG.  

BAERT, Patrick (1997). Algumas limitações das explicações da teoria da escolha 
racional em Ciência Política e na Sociologia. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. Tradução de Eduardo Cesar Marques. São Paul, o vol. 12, n.35, pp. 75 – 
99. 

BARON, David P.; FEREJOHN, John A. (1989). Bargaining in Legislatures. 
American Political Science Review, vol 83(4). pp. 1181-1206. 

BOUDON, Raymond (1979). Efeitos Perversos e Ordem Social. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor. 

_________________ (1995). Tratado de sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor. 

________________ (1998). Limitations of Rational Choice Theory. The American 
Journal of Sociology. vol 104 nº 3.  

BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS (2003). Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados Brasília: Câmara dos Deputados.   

BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado. 



188 

BUNGE, Mário (2001). Dicionário de filosofia. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

CLÈVE, Clemerson Merlin (1999). Atividade Legislativa do Poder Executivo. 
Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais. 

COX, Gary w. & McCUBBINS, Mathew d. (1993). Legislative leviathan: party 
government in the house. University of California Press.  

DENNIS, Mueller (1995). Public Choice II.  New York. Cambridge University 
Press. Chap. “Majority Rule – positive properties”.  

ELSTER, Jon (1994) Peças e engrenagens das ciências sociais. Rio de Janeiro: 
Relumé-dumará. 

___________ (1999). A possibilidade da política racional. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, vol.14. n.39. 

FEREJOHN, John & PASQUINO, Pasquale (2001). A teoria da escolha racional na 
ciência política: conceitos de racionalidade em teoria política. Revista Brasileira 
de Ciências Sociais, vol 16. n.45. 

FIGUEIREDO, Angelina Cheibub & LIMONGI, Fernando (2001) Executivo e 
Legislativo na Nova Ordem Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.) 

GIDDENS, Anthony (1979). Central problems in social theory action, structure 
and contradiction in social analysis. Berkeley: Univ. of California Press. 

GOODIN, Robert; KLINGERMAN, Hans-Dieter (1996). A New Handbook of 
political science. Oxford University Press. 

GUERRA Sidney, MERÇON, Gustavo (2002). Direito Constitucional Aplicado à 
Função Legislativa. Rio de Janeiro: América Jurídica. 

HAGUETE, Teresa Maria Frota (2003). Metodologias qualitativas na sociologia. 
9ª ed. Petrópolis–RJ: Vozes. 

HALL, Peter A. & TAYLOR, Rosemary C. R. (2003[1996]). As três versões do 
Neo-institucionalismo. Lua Nova. Tradução de Gabriel Cohn No.58, pp.193-223  

IMMERGUT, Ellen (1998). The Theoretical Core of the New Institutionalism. 
Politics and Society. Vol. 26, nº 1.  

FOX, Jezz; MURRAY, Graig & WARM, Anna (2003). Conducting research using 
web-based questionnaires: practical, methodological, and ethical considerations. 
Int. J. Social research Methodological, Vol. 6, nº 2, pp. 167 – 180. 



189 

KREHBIEL, Keith (1988). Spatial Models of Legislative Choice. Legislative 
Studies Quarterly, XIX, May. 

________________ (1992). Information and legislative organization. Ann arbor. 
University of Michigan Press.  

KUHN, Thomas S. (2003). A estrutura das revoluções cientificas. 7ª ed. São 
Paulo: Perspectiva. 

LIMONGI, Fernando (1994) O novo institucionalismo e os estudos legislativos: a 
literatura norte-americana recente. BIB - Boletim Informativo e Bibliográfico de 
Ciências Sociais. n. 37. pp.1-100.  

LIMONGI, Fernando (2003). Formas de Governo, Leis Partidárias e Processo 
Decisório. BIB Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências 
Sociais, São Paulo, n. 55, p. 07-39. 

LUNA, Sérgio Vasconcelos de. (2002) Planejamento de pesquisa: uma introdução. 
São Paulo: Educ. 

MAHONEY, James & SNYDER, Richard (1999). Rethinking Agency and 
Structure in the Study of Regime Change. Studies in Comparative International 
Development. Vol. 34 nº 2.  

MAINWARING, Scott P. (2001). Sistemas Partidários em Novas Democracias: 
o caso do Brasil. Trad.: Vera Pereira. Porto Alegre : Mercado Aberto. Rio de 
Janeiro : FGV. 

MICELLI, Sérgio (org.) (1999). O que ler na ciência social brasileira. 2ª ed. São 
Paulo: Editora Sumaré : ANPOCS ; Brasília, DF : CAPES. 

PASQUINO, Gianfranco (2002). Curso de ciência política. Cascais: Principia. 

REIS, Fábio Wanderley (2000). Política e racionalidade: problemas de teoria e 
método de uma sociologia crítica da política. 2ª ed. rev. e atual. Belo Horizonte: 
Editora UFMG. 

RICHARDSON, Roberto Jarry (1999). Pesquisa Social: métodos e técnicas. 3ª ed. 
Rev. e Amp. São Paulo, Editora Atlas.  

RUA, Maria das Graças & BERNARDES, Franco César (1998). Escolha Racional 
e Novo Institucionalismo: notas introdutórias. In: RUA, Maria das Graças; 
CARVALHO, Maria Izabel Valadão de (Orgs). O estudo da política: tópicos 
selecionados. Brasília : Editora Paralelo 15. 



190 

SANTOS, Fabiano (2004). O poder legislativo no presidencialismo de coalizão. 
Rio de Janeiro: IUPERJ/UFMG. 
 
SALES, Carla Vanessa (2006). Entre Instituições e Racionalidade: o 
Federalismo na Ciência Política Brasileira. Dissertação de Mestrado – UFPE. 

O poder legislativo no presidencialismo de coalizão. Rio de Janeiro: 
IUPERJ/UFMG. 

SHEPSLE, Kenneth (2000). The giant jigsaw puzzle: democratic committee 
assignments in the modern house.  

SHEPSLE, Kenneth A. and WEINGAST, Barry R. (1994). Positive Theories of 
Congressional Institutions. Legislative Studies Quarterly, XIX, May.  

SHEPSLE, Kenneth; BONCHEK, Mark S. (1997). Analyzing Politics: 
Rationality, Behavior and Institutions. New York. W.W. Norton & Company.   

SHEPSLE, Kenneth; WEINGAST, Barry R. (1987). The Institutional Foundations 
of Committee Power. American Political Science Review, vol 81(1). March. 

SHEPSLE. Kenneth. WEINGAST, Barry (1994). Positive theories of congressional 
institutions. Legislative Studies Quarterly. XIX, May.  

TSEBELIS, George (1998). Jogos Ocultos: escolha racional no campo da 
política comparada. São Paulo: Edusp. 

VARIAN, H. R. (2002). Microeconomia: princípios básicos. São Paulo : 
Macrombooks. 

WEBER, Max (2002). Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Centauro. 

 

 

 



191 

ANEXO I - Levantamento da literatura (1994/2005) 
 

Literatura aqui é entendida por capítulos em livro (12), artigos publicados em periódicos 
científicos nacionais e internacionais (32) e comunicações em congressos científicos (2). 
Total 45 papers. 
 

AMES, Barry (2003). Negócios, acordos, eleitores: o que motiva os deputados? In: 
____________. Os Entraves da Democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
FGV. 

AMES, Barry (2003). Estratégias presidenciais de formação de coalizões. In: 
________________ . Os Entraves da Democracia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FGV. 

AMES, Barry (2003). A disciplina partidária na Câmara dos Deputados. In: 
______________ .Os Entraves da Democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
FGV. 

AMES, Barry (2003). Procedimentos, partidos e negociações num legislativo 
fragmentado. In: ______________ . Os Entraves da Democracia no Brasil. Rio 
de Janeiro: Editora FGV. 

AMORIM NETO, Octavio (2000). Gabinetes presidenciais, ciclos eleitorais e 
disciplina legislativa no Brasil. DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.43, 
no.3. pp.479-519 

AMORIM NETO, Octavio & SANTOS, Fabiano (2001). A conexão presidencial: 
facções pró e antigovernos e disciplina partidária no Brasil. DADOS - Revista de 
Ciências Sociais. Vol. 44, no. 2. 

AMORIM NETO, Octavio & SANTOS, Fabiano (2002). A Produção Legislativa 
do Congresso: entre a paróquia e a nação”. In: VIANNA, Luiz Werneck (Org.) A 
Democracia e os Três Poderes no Brasil. Belo Horizonte : Editora UFMG. pp. 
91-139. 

AMORIM NETO, Octavio & SANTOS, Fabiano (2003). The Inefficient Secret 
Revisited: The Legislative Input and Output of Brazilian Deputies. Legislative 
Studies Quarterly. vol. XXVIII, 4, November. pp. 449-479. 

AMORIM NETO, Octavio; COX, Gary W. & McCUBBINS, Mathew D. (2003). 
Agenda Power in Brazil’s Câmara dos Deputados, 1989-98, World Politics. vol. 
55, nº 4. pp. 550-578. 

AMORIM NETO, Octavio & TAFNER, Paulo (2002). Governos de Coalizão e 
Mecanismos de Alarme de Incêndio no Controle Legislativo das Medidas 
Provisórias. DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.  45, no.1. pp.5-38.  



192 

ARRETCHE, Marta & RODDEN, Jonathan (2004). Política distributiva na 
Federação: estratégias eleitorais, barganhas legislativas e coalizões de governo. 
DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.47, no.3. pp.549-576.  

CAREY, John M. e REINHARDT, Gina Yannitell (2003). Impacto das instituições 
estaduais na unidade das coalizões parlamentares no Brasil. DADOS - Revista de 
Ciências Sociais. vol. 46, no. 4. pp.773-804. 

CHEIBUB, José A; FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (2002). 
Presidential Agenda Power and decision-Making in Presidential Regimes: 
governors and political parties in the Brazilian Congress. Annual Meeting of the 
American Political Science Association. Boston, August 29-September. 

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (1994). Mudança Constitucional, 
Desempenho do Legislativo e Consolidação Institucional. DADOS - Revista de 
Ciências Sociais. n. 29, pp. 175-200. (ou Cap. 2 de FIGUEIREDO, Angelina 
Cheibub & LIMONGI, Fernando (2001) Executivo e Legislativo na Nova Ordem 
Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.) 

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (1994). O Processo Legislativo e 
A Produção Legal No Congresso Pós-Constituinte. Novos Estudos Cebrap. v. 38, 
pp. 3-38.  

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (1995). Os Partidos Políticos Na 
Câmara dos Deputados: 1989-1994. DADOS – Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. v. 38, n. 3, p. 497-526. (ou Cap. 3 de FIGUEIREDO, Angelina Cheibub & 
LIMONGI, Fernando (2001) Executivo e Legislativo na Nova Ordem 
Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.) 

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (1997). O Congresso e as 
Medidas Provisórias: abdicação ou delegação? Novos Estudos Cebrap. v. 47. pp. 
127-154. (ou Cap. 5 de FIGUEIREDO, Angelina Cheibub & LIMONGI, Fernando 
(2001) Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora FGV.) 

FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI, Fernando (1998). Reforma da Previdência e 
instituições políticas. Novos estudos Cebrap, nº 51 (ou Cap. 7 de FIGUEIREDO, 
Angelina Cheibub & LIMONGI, Fernando (2001) Executivo e Legislativo na 
Nova Ordem Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.) 

FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI, Fernando (1998). Bases institucionais do 
presidencialismo de coalizão. Lua Nova, nº 44. (ou Cap. 1 de FIGUEIREDO, 
Angelina Cheibub & LIMONGI, Fernando (2001) Executivo e Legislativo na 
Nova Ordem Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.) 

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (2000). Presidential Power, 
Legislative Organization and Party Behavior in Brazil. Comparative Politics. New 
York, v. 32. pp. 151-170. 



193 

FIGUEIREDO, Argelina e LIMONGI, Fernando (2001). As medidas provisórias e 
o papel do Congresso na aprovação dos planos Verão e collor. In: 
________________. Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Editora FGV.) 

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (2001). Poder de Agenda, 
disciplina e apoio partidário na Câmara dos Deputados. In: ______________.  
Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV.) 

FIGUEIREDO, Argelina (2001). Instituições e política no controle do Executivo. 
DADOS - Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 44, n. 04. pp. 689-728.  

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (2002). Decision-Making 
structure, political parties, and government performance in multiparty 
presidentialism. Conference Political Reform: Brazil in Comparative 
Perspective. Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e Centre for 
Brazilian Studies, Universidade de Oxford. Rio de Janeiro, junho de 2002. 

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Figueiredo (2002). Incentivos Eleitorais, 
Partidos e Política Orçamentária. DADOS - Revista de Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro, v. 45, n. 02. pp. 303-344.  

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (2003). Medidas Provisórias. In: 
BENEVIDES, Maria Victória; VANUCHI, Paulo Vanuchi & KERCHE, Fábio  
(Orgs.). Reforma Política e Cidadania. São Paulo: Editora Perseu Abramo. pp. 
266-299. 

FIGUEIREDO, Argelina & LIMONGI, Fernando (2005). Processo Orçamentário e 
Comportamento Legislativo: Emendas Individuais, Apoio ao Executivo e 
Programas de Governo. DADOS – Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 
48, nº 4, pp. 737-776.  

FIGUEIREDO, Argelina; LIMONGI, Fernando & VALENTE, A. L (1999). 
Governabilidade e Concentração de Poder Institucional. O governo FHC. Revista 
Tempo Social. São Paulo, v. 11. pp. 49-62.  

LEMOS, Leany Barreiro. (2001). O Congresso Brasileiro e a distribuição de 
benefícios sociais no período 1988-1994: uma análise distributivista. DADOS - 
Revista de Ciências Sociais. vol. 44, no.3. pp.561-630. 

LEONI, Eduardo; PEREIRA, Carlos & RENNÓ, Lúcio (2003). Estratégias para 
sobreviver politicamente: escolhas de carreiras na Câmara de Deputados do Brasil. 
Opinião Publica. vol. 9, nº. 1. pp.44- 67. 

MAINWARING, Scott P. (2001). Regras institucionais e baixa institucionalização. 
In: ______________ . Sistemas Partidários em Novas Democracias: o caso do 
Brasil. Trad.: Vera Pereira. Porto Alegre : Mercado Aberto. Rio de Janeiro : FGV. 



194 

MAINWARING, Scott P. (2001). Regras institucionais e Sistema Partidário: 
Federalismo, Desproporcionalidade da Representação no Congresso e 
Presidencialismo. In: ______________. Sistemas Partidários em Novas 
Democracias: o caso do Brasil. Trad.: Vera Pereira. Porto Alegre : Mercado 
Aberto. Rio de Janeiro : FGV. 

MUELER, Bernardo & ALSTON, J. L. (2005). Pork for Policy: Executive and 
Legislative Exchange in Brazil. Journal of Law Economics and Organization. v. 
22, n. 1, pp. 12-36. 

PEREIRA, Carlos & MUELLER, Bernardo (2000). Uma teoria da preponderância 
do Poder Executivo: o sistema de comissões no Legislativo brasileiro. Revista 
Brasileira da Ciências Sociais. vol.15, no.43. pp.45-67. 

PEREIRA, Carlos e MUELLER, Bernardo (2002). Comportamento Estratégico em 
Presidencialismo de Coalizão: As Relações entre Executivo e Legislativo na 
Elaboração do Orçamento Brasileiro. DADOS - Revista de Ciências Sociais. 
vol.45, no.2. pp.265-301.  

PEREIRA, Carlos e MUELLER, Bernardo (2003). Partidos fracos na arena 
eleitoral e partidos fortes na arena legislativa: a conexão eleitoral no Brasil. 
DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.46, no.4. pp.735-771.  

PEREIRA, Carlos & RENNÓ, Lucio (2001). O que é que o reeleito tem? 
Dinâmicas político-institucionais locais e nacionais nas eleições de 1998 para a 
Câmara dos Deputados. DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.44, no.2. 
pp.133-172. 

RICCI, Paolo (2003). O conteúdo da produção legislativa brasileira: leis nacionais 
ou políticas paroquiais? DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol. 46, no. 4 pp. 
699-734.  

SANTOS, Fabiano (1995). Microfundamentos do clientelismo político no Brasil: 
1959-1994. DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.38, no.3. pp.111-138.  

SANTOS, Fabiano (1997). Patronagem e Poder de Agenda na Política Brasileira. 
DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.40, no.3. 

SANTOS, Fabiano (1999). Instituições eleitorais e desempenho do 
presidencialismo no Brasil. DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.42, no.1. 
pp.111-138. (ou, Cap. 1 de SANTOS, Fabiano (2004). O poder legislativo no 
presidencialismo de coalizão. Rio de Janeiro: IUPERJ/UFMG) 

SANTOS, Fabiano (2002). Partidos e Comissões no Presidencialismo de Coalizão. 
DADOS - Revista de Ciências Sociais. vol.45, nº 2, 2002. pp. 237-264.  

SANTOS, Fabiano (2003). Deputados Federais e instituições Legislativas no Brasil 
– 1946-1999. In: ______________. O poder legislativo no presidencialismo de 
coalizão. Rio de Janeiro: IUPERJ/UFMG. 



195 

SANTOS, Fabiano & ALMEIDA, Acir (2005). Teoria Informacional e a Seleção de 
Relatores na Câmara dos Deputados. DADOS – Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, Vol. 48, nº 4, pp. 693-735. 

SANTOS, Fabiano & RENNÓ, Lucio (2004). The Selection of Committee 
Leadership in the Brazilian Chamber of Deputies. The Journal of Legislative 
Studies, Vol. 10, nº 1, Spring, pp. 50 -70. 

 



196 

ANEXO II – Modelo da ficha de leitura 
 
Referência bibliográfica 
 
 
Tipo:  
a) Capítulo em livro b) artigo científico c) paper em evento  
d) diss. de mestrado e) tese doutorado f) working paper g) outros. descreva 
Classificação de trabalhos na área de instituições políticas (sugerida por Lima Jr., 
1997, p. 19) 
a) o sistema eleitoral e suas conseqüências para o sistema partidário e político 
b) formato e evolução do sistema partidário 
c) comportamento político e eleitoral 
d) relações executivo-legislativo. (novo institucionalismo) 
Classificação de trabalhos na área de estudos legislativos (Sugerida por Lima Jr., 
1997, p. 39) 
O Congresso nacional visto como: 
a) variável dependente (produto final da operação do sistema eleitoral e partidário, 
conformando a representação política popular - variáveis exógenas ao modelo de 
organização legislativa) 
b) o recrutamento dos congressistas (uma espécie de variação da primeira) 
c) variável explicativa (auto explicável, ou seja, cujas variáveis explicativas são o 
comportamento dos congressistas, o processo decisório e as instituições que organizam 
internamente o Congresso - variáveis endógenas). 
d) uma combinação dos dois. 
Foco do estudo 
a) sistema de comissões b) variável federalismo  c) sistema eleitoral  
d) partidos políticos  d) preponderância do executivo e) institucionalização no 
Congresso    f) comportamento parlamentar g) outros. descrever  
1. A análise teórica implica identificar o conjunto de hipóteses sobre a organização 
legislativa para expor suas fundações lógicas e colocá-las em perspectiva comparada 
1.1 Tipo de estudo.  
a) estudo teórico b) modelo com proposições causais (explicações)  
c) estudo descritivo e) estudo exploratório  f) outros descreva  
 
1.2 Quais os pressupostos assumidos pelo modelo?  
 
1.3 Questão de pesquisa. (hipótese principal) 
 
1.4 Quais os postulados do modelo?  
 
1.5 Hipóteses auxiliares 
 
1.6 Compromissos teóricos mais relevantes.  
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1.6 Classificação.  
a) distributivista b) informacional c) partidária d) outra – classifique 

 
2. A análise metodológica implica levantar que metodologias foram utilizadas para a 
realização dos estudos e qual seu nível de desenvolvimento e sofisticação. 
2.1 Qual(is) a(s) variável(eis) do modelo. 
Variável(is) explicativa(s) 
Variável dependente. 
 
2.2 Níveis de observação da organização legislativa. 
a) foco no comportamento individual (parlamentar) 
b) foco nas instituições (regras, procedimentos e precedentes) 
c) ambos 
 
2.3 Metodologias utilizadas. 
a) Modelos de teoria dos jogos  b) Métodos quant. c/ inferência estatística) c) 
Métodos quant. de estatística descritiva e) Métodos qualitativos.   
f) Modelos espaciais unidimensionais g) Modelos espaciais multidimensionais 
 
2.4 Integração entre teorias. 
a) combina elementos teóricos b) combina elementos metodológicos c) 
Combina ambos 
3. A análise empírica das teorias consiste em verificar os dados utilizados para a 
corroboração ou refutação das hipóteses. 
3.1 Quais os dados utilizados?  

 
3.2. Qual o nível de análise? 
a) macro (referente à performance da legislatura – estrutura) 
b) micro (referente à performance do parlamentar individualmente - agência) 
c) níveis intermediários  

 
3.3 Quais os resultados obtidos? 

 
4. Que novas questões foram levantadas pelo estudo? 

 
5. Sobre a agenda de pesquisa. 

 
Observações/críticas 
 
Descrição do sistema político brasileiro 
 
Notas brutas. 
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ANEXO III – Questionário do survey. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 
Informações gerais e instruções para preenchimento.  

 
1. Este questionário é o instrumento de coleta de dados para uma pesquisa de mestrado de título “As teorias 

positivas sobre a organização legislativa e as explicações sobre o Congresso Nacional”, desenvolvida 
por Manoel Leonardo dos Santos, sob orientação do Prof. Flávio da Cunha Rezende. O objetivo 
principal da pesquisa é o de analisar o impacto que as principais teorias (distributiva, partidária e 
informacional) na produção sobre os estudos legislativos no Brasil.(clique aqui para ver o resumo) 
(incluir um link para o resumo) 

2. O questionário será enviado para todos os cientistas políticos brasileiros que desenvolveram estudos na 
área de instituições políticas. 

3. Todas as informações serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos. 
4. As responsabilidades sobre as informações estão por conta de Manoel Leonardo Santos, mestrando e 

Ciência Política pela UFPE.  
5. Embora não haja limites para as respostas às questões abertas, pede-se, por razoes de espaço e tempo 

para este tipo de pesquisa, que os respondentes tentem apreender as respostas mais “objetivas” e 
simplificadas. Em caso dos respondentes acharem que precisariam elaborar ou mesmo indicar 
referências complementares de interesse para a pesquisa, eles deverão enviar texto ao autor por e-mail 
(mlwds@hotmail.com).  

6. Solicita-se que, na medida do possível, nenhuma das respostas seja esquecida. 
7. Todos os respondentes terão acesso à base de dados gerada a partir da aplicação deste questionário. 
8. Cópia desta base de dados também será encaminhada à ABCP. 
9. Em caso de não funcionamento adequado do servidor, ou mesmo problemas adicionais, entrar em 

contato com Manoel Leonardo Santos, Av. Min. Marcos Freire, 3197/101 – Casa Caiada – Olinda - PE. 
Cep. 53.130540 – (81) 3432-3281 / 9103-9879. 

 
Identificação 
 
Nome do Entrevistado: ________________________________________________________ 
Titulação Máxima: ___________________________________________________________ 
Instituição de Ensino e Pesquisa a que está filiado:__________________________________ 
Endereço Profissional: ________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
 
Formação 
 
1) Indicar o curso, a instituição e o nome do orientador em todo o seu percurso formativo. 
 
Graduação 

Curso __________________________________________________________________ 
Instituição:______________________________________________________________ 

Mestrado 
Curso __________________________________________________________________ 
Instituição_______________________________________________________________ 
Orientador_______________________________________________________________ 

Doutorado 
Curso ___________________________________________________________________ 
Instituição__________________________________________________________ 
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Orientador__________________________________________________________ 
Pós-doutorado? 

Curso__________________________________________________________________ 
Instituição ______________________________________________________________ 
Orientador______________________________________________________________ 

 
Questões Gerais 
 
2) Você produziu algum estudo sobre o Congresso Nacional ou sobre os legislativos estaduais e 
municipais? 
Congresso Nacional (   ) Sim (   ) Não  
Legislativos estaduais (   ) Sim (   ) Não  
Legislativos municipais (   ) Sim (   ) Não  
Quais?(Especificar) __________________________________________________________ 
 
3) Realizou pesquisa científica sobre o tema estudos legislativos financiada pelo CNPQ, pela 
CAPES ou por outro órgão financiador nacional?  
(   ) Sim   (   ) Não  
Quais? (Especificar) __________________________________________________________ 
 
4. Participou da orientação de dissertações de mestrado e/ou teses de doutorado sobre o tema?  
(   ) Sim   (   ) Não  
Quais? (Especificar) __________________________________________________________ 
 
5. Atuou como coordenador de grupo de pesquisa nacional ou internacional sobre estudos 
legislativos?  
(   ) Sim   (   ) Não  
Quais? (Identificar financiamento e/ou instituições participantes): 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Participou como pesquisador ou como Coordenador de Mesa em Congresso ou Seminário 
Nacional e Internacional sobre o tema?  
(   ) Sim   (   ) Não  
Quais? (Especificar) __________________________________________________________ 
 
7. Caso tenha realizado pelo menos uma das atividades relacionadas nas questões anteriores (de 2 a 
6) enumere as principais dificuldades encontradas neste campo de pesquisa: 
___ Disponibilidade de bibliografia 
___ Disponibilidade de dados empíricos 
___ Falta de colaboração das instituições legislativas 
___ Falta de apoio institucional da universidade ou do centro de pesquisa ao qual é vinculado 
___ Falta de financiamento dos órgãos de fomento 
 
Outras dificuldades (especificar) ________________________________________________ 
 
Sobre a relevância do tema 
 
8. Em sua opinião, para a ciência política brasileira contemporânea, o tema estudos legislativos é... 
a) altamente relevante 
b) relevante 
c) intermediário 
d) pouco relevante  



200 

e) irrelevante 
Por quê? _______________________________________________________________ 
 
A pesquisa sobre o legislativo no Brasil 
 
9. A ciência política brasileira tem produzido explicações robustas sobre o funcionamento do 
Congresso Nacional e dos legislativos estaduais e municipais?  
Congresso Nacional (   ) Sim (   ) Não  
Legislativos estaduais (   ) Sim (   ) Não  
Legislativos municipais (   ) Sim (   ) Não  
Por quê? ___________________________________________________________________ 
 
10. É possível falar em uma tradição de pesquisa sobre o legislativo no Brasil?  
(  ) Sim   (   ) Não  
Por quê? ___________________________________________________________________ 
 
(se as duas questões 9 ou 10 forem todas negativas, desprezar as questões  11, 12 e 13)  
 
11. Dentre os fatores relacionados abaixo, quais poderiam explicar o aumento do interesse dos 
cientistas políticos brasileiros pelos estudos legislativos nos últimos 10 anos? (enumerar por ordem 
de prioridades).  
___ Redemocratização do país 
___ Preocupação em explicar aspectos relacionados à governabilidade 
___ Conexão com centros internacionais de pesquisa 
___ Sintonia com produção americana sobre o tema 
___ Participação em redes nacionais e internacionais de pesquisa em ciência política 
___ Financiamento de pesquisas 
___ Progressivo aumento da disponibilidade de dados 
Outros (Especificar): _________________________________________________________ 
 
12. Em sua opinião, quais os cinco principais autores que geraram as principais contribuições na 
área no Brasil?  
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 
 
12. Na sua opinião, quais os cinco estudos mais relevantes produzidos nos últimos dez anos?  
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________ 
 
13. Com quais tipos de avanços teóricos e metodológicos os pesquisadores brasileiros devem se 
comprometer, a fim de refinar os estudos e pesquisas na área? (enumerar por ordem de prioridade.) 
___ Elevar compromisso com questões teóricas 
___ Ampliar uso de métodos formais (modelos espaciais e de teoria dos jogos) 
___ Capacitação para uso de métodos quantitativos (estatística descritiva e inferência estatística) 

para análise de dados. 
___ Maior integração das redes de pesquisa 
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Outros (Especificar): _____________________________________________________ 
 
Sobre a experiência do autor na área 
 
(responder apenas se tiver realizado pelo menos uma atividade relacionadas nas questões 2 a 6) 
 
14. Quais as motivações e razões centrais para seu interesse na pesquisa sobre os legislativo? 
(enumerar por ordem de prioridade.)  
___ Participação em grupo (nacional/internacional) de pesquisa 
___ Financiamento de pesquisa relacionada ao tema  
___ Estudo sistemático da literatura  
___ Sintonia com a literatura norte-americana  
___ disponibilidade de dados. 
Outros (Especificar): __________________________________________________________ 
 
15. Quais as principais idéias e teorias do debate norte-americano que mais influenciaram seu(s) 
trabalho(s) sobre o legislativo? (Enumerar por ordem de importância para os seus estudos)  
___ A versão distributivista (Kenneth Shepsle e outros)  
___ A versão informacional (Keith Krehbiel e outros)  
___ A versão partidária (Cox e McCubbins e outros)  
Outros (especificar): __________________________________________________________ 
 
16. Quais foram os cinco principais autores, nacionais e internacionais, que influenciaram sua 
produção sobre este tema?  
Nacionais:  
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
Internacionais:   
1. _________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________________ 
 
17. Você gostaria de incluir novos autores e/ou referenciais teóricos na sua agenda de estudos sobre 
o legislativo?  
(   ) Sim   (   ) Não Quais? (Especificar)__________________________________________ 
 
Questões Abertas 
 
18. Qual(ais) o(s) maior(es) desafio(s) teórico(s) e metodológico(s) que se impõem à realização de 
estudos de relevância sobre o legislativo no Brasil na atualidade?  
 
19. Em relação aos outros subcampos de estudo na ciência política Brasileira, como você acha que 
os estudos legislativos estão se desenvolvendo?  

 
20. Enumere em ordem de prioridade e, se possível, comente rapidamente as cinco questões de 
pesquisa mais relevantes que devem compor a agenda de pesquisa para a área nos próximos anos 
no Brasil. 
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ANEXO IV – Quadro de variáveis dos modelos analisados. 
 

A tabela 1 traz as principais variáveis explicativas utilizadas nos modelos analisados:  
(i) identificação do modelo explicativo (paper) 
(ii) o nome da variável (ou conjunto de variáveis) utilizadas no modelo;  
(iii) a operacionalização: descrição, tipo da variável e os valores que pode assumir;  
(iv) a variável dependente sobre a qual ela(s) incide(m) e têm algum poder explicativo;  
(v) o tipo da variável (ou do conjunto de variáveis): endógena ou exógena. Por variável endógena entendo aquelas que dizem respeito tanto á organização do poder 
legislativo quanto do executivo na sua relação com o legislativo. As demais variáveis considerarei exógenas. 
(vi) o tipo do modelo explicativo: de variáveis exclusivamente endógenas, exógenas ou do tipo híbrido. 
 

(i) Autores (ii) Variável(eis) (iii) Operacionalização (iv) Variável (is) dependente(s) (v) tipo 

exo ou end 

(vi) 
modelo 

Preferências dos membros das 
comissões e preferências do 
eleitor mediano do plenário. 

Valores: homogêneas e heterogêneas O papel desempenhado pelas 
comissões e o processo de designação 
dos membros das comissões pelos 
partidos. 

endógenas 

Legislação por iniciativa.  Produção legal por iniciativa legislativa (executivo, legislativo, 
judiciário e comissões) 

O papel desempenhado pelas 
comissões na produção legislativa. 

endógena 

(1)  
Pereira, C. Mueller, 
B. (2000)  

Pedidos de urgência. Valores: sim; não. Preferências dos deputados por 
políticas específicas nas comissões. 

endógena 

variáveis 
endógenas 

Desempenho no cargo  
(posição institucional). 

Continuar nos postos institucionais (mesa diretora, comissões e 
relatorias), participação em comissões, ideologia, antiguidade, ser 
partido do presidente, dotação orçamentária recebida – pork 
(emendas orçamentárias). 

Probabilidade de se reeleger. endógena (2) 
Leoni, E; Pereira, C; 
Rennó, L. (2003). 

Vulnerabilidade eleitoral Número de votos em 1994, concentração eleitoral e número de 
cadeiras do distrito (magnitude do distrito). 

Probabilidade de se reeleger. exógena 

híbrido 

Variáveis relativas aos deputados. Número de votos na eleição passada, número de emendas 
apresentadas, antiguidade e cargo que ocupa. 

Percentagem de emendas ao 
orçamento propostas pelos deputados 
que foram aprovadas pelo congresso e 
executadas pelo executivo. 

endógena (3) 
Pereira, C; Mueller, 
B. (2002) 
 
 
 
 

Patronagem, padrão de votação 
do deputado e ideologia. 

Execução de emendas, cargo que ocupa, concentração da votação, ser 
de esquerda e ser de centro. 

Votação dos parlamentares nas 
propostas do governo, lealdade ao 
governo (votações nominais). 

Endógenas e 
exógenas 

híbrido 

(4) 
Pereira, C; Rennó, 
L. (2001). 

Variáveis locais (aspectos 
políticos locais) 

Distribuição de votos do candidato, grau de dominação e competição 
no principal reduto eleitoral, gastos de campanha, características do 
município, à influência de pork barrel e credit claiming e padrões de 
coalizão com os atores políticos locais e nacionais (concentração, 

competição, gastos, mesmabase, emendas, mediaexecução, pork,  

totalemendas, governador) 

Probabilidade de reeleição Endógenas e 
exógenas 

híbrido 
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Variáveis nacionais (aspectos 
políticos nacionais) - relativos à 
arena legislativa. 

Posição de hierarquia na câmara, identificação partidária, posição no 
partido e influência do presidente na eleição para deputado (projetos, 

ausência, mesa, permanente, especial, lídee, histleg, histexec, 

esquerda, centro e direita, partpos, entrarcoalizão, saircoalizão, 

índice). 

Probabilidade de reeleição endógena 

Variáveis de  comportamento 
parlamentar 

Emendas executadas; valor de emendas individuais executadas; nº de 
emendas do parlamentar por município; mudanças de partidos; 
direção da mudança de partido; participação na Mesa; espectro 
ideológico. 

Cooperar ou não cooperar com o 
executivo (voto de cada parlamentar 
em votações nominais.) 

endógenas (5) 
Pereira, c. Mueller, 
B. (2003) 

Variáveis de conexão eleitoral Pork barrel, gastos de campanha; nº de emendas do parlamentar por 
município de seu interesse; votar com o presidente. 

Probabilidade de reeleição do 
deputado (os aspectos que 
determinam a reeleição) 

endógenas e 
exógenas 

híbrido 

(6) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (1994) 

Os poderes constitucionais do 
Presidente e a centralização do 
processo decisório no legislativo. 

Capacidade de editar medidas provisórias, iniciativa exclusiva, poder 
de agenda (pedido de urgência); poder de veto; legislativo (colégio 
de líderes – pedido de urgência; mesa diretora, distribuição de 
recursos parlamentares) 

O sucesso legislativo do presidente; a 
sua capacidade de impor sua agenda 
ao Congresso; a própria  estrutura e 
organização do processo decisório e 
as relações entre executivo e 
legislativo. 

endógenas variáveis 
endógenas 

(7) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (1998) 

Os poderes constitucionais do 
Presidente e a centralização do 

processo decisório no legislativo. 

Poderes do Presidente: medidas provisórias, iniciativa exclusiva, 
poder de agenda e poder de veto. Centralização decisória no 
legislativo: colégio de líderes – pedido de urgência; mesa diretora, 
distribuição de recursos parlamentares. 

Preponderância do executivo pela via 
da cooperação dos parlamentares, 
como resultado da cooperação 
induzida pelos poderes do presidente e 
dos líderes partidários. 
 

endógenas variáveis 
endógenas 

(8)  
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (1996) 

Poderes dos líderes partidárias. A concentração de poderes nos líderes partidárias (colégio de líderes) 
permite induzir a votação nominal.  

Comportamento do partido no 
Plenário; formação de coalizões e 
sucesso do presidente. 

endógenas variáveis 
endógenas 

(9) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (2001) 

Os poderes constitucionais do 
Presidente e a centralização do 

processo decisório no legislativo 
(colégio de líderes). 

Votações nominais ; pedidos de urgência, projetos por iniciativa; 
votação das coalizões em apoio ao executivo. 

Comportamento do partido no 
plenário (formação de coalizões), 
sucesso legislativo do executivo. 

endógenas variáveis 
endógenas 

(10) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (1997) 

Edição de medidas provisórias Poderes Presidenciais. O sucesso do presidente. (MP´s 
enviadas, apreciadas e acatadas pelo 
congresso).  

endógenas variáveis 
endógenas 

(11) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (2001) 

Poderes do Presidente. Medidas provisórias específicas das políticas de estabilização 
econômica. 

O sucesso do presidente (MP´s 
enviadas ao Congresso em políticas 
específicas de estabilização 
econômica: planos Verão e Collor).  

endógenas variáveis 
endógenas 

(12) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (1998) 

Poderes do Presidente. Medidas provisórias específicas das reformas. O sucesso do presidente (MP´s 
enviadas ao Congresso em políticas 
específicas: Reforma da Previdência).  

endógenas variáveis 
endógenas 

(13)  
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (1994) 

Poderes institucionais dos 
presidentes 

Proposições que são efetivamente apreciadas - apreciação por 
iniciativa, por situação de urgência; por tempo de apreciação 

Produção legal no Congresso endógenas variáveis 
endógenas 

(14) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (2002) 

A política orçamentária, formada 
por regras e distribuição de 
recursos. (o processo 

Apresentação de emendas ao orçamento e distribuição de recursos da 
LOA e dos investimentos (por deputado, por partido e por região). 

Voto pessoal. (tese refutada) exógenas variáveis 
endógenas 
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orçamentário NÃO explica por si 
o voto pessoal) 

(15) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. Valente 
(1999) 

Poderes institucionais do 
presidente e recursos de 
patronagem. 

Iniciativa legislativa, medidas provisórias e poder de agenda 
(requerimento de urgência) e nomeações nos gabinetes presidenciais 
por partido. 

As bases institucionais do 
presidencialismo imperial, de base 
personalista. 

endógenas variáveis 
endógenas 

(16) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (2002) 

Poderes institucionais do 
presidente  

Medidas provisórias, legislação ordinária e Decretos executivos. Explica a delegação de poderes do 
legislativo ao executivo (refuta a 
hipótese da abdicação). 

endógenas variáveis 
endógenas 

Variáveis Presidenciais. Renda per capita (income); desproporcionalidade cadeiras x nº 
habitantes por estado (malapp), parlamentares das  delegações dos 
estados que formam coalizões federais (fedcoal), se o governador faz 
parte da coalizão do presidente (prescoal), se o governador é do 
partido do presidente (presparty), se o governador apóia a coalizão e 
faz parte do partido presidente (coalonly) e votos populares dados ao 
presidente por estado (presvote) 

Explicam a influência do presidente 
no comportamento legislativo, ou 
seja, um teste de hipótese sobre a tese 
das bancadas dos estados.  (variável 
dependente = emendas aprovadas, 
executadas e investimento per capita 
por estado) 

endógenas (17) 
Cheibub. J. A, 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (2002) 

Variáveis do federalismo 
(governadores e estados). 

(income), (malapp), n٥ de partidos que apoiou o governador na 
última eleição (nparty), membros da delegação do estado que fizeram 
parte da coalizão eleitoral do governador (govcoal), se o governador 
se elegeu no 2º turno (round2), fraqueza do governador:  não faz 
parte da coalizão do presidente e tem pouco controle sobre a bancada 
estadual (weakgov1), fraqueza do governador 2: se não faz parte da 
coalizão do presidente, se tem pouco controle sobre a delegação do 
estado e se sua eleição se deu apenas no segundo turno (weakgov2). 

A influência dos governadores no 
comportamento legislativo, ou seja, 
um teste de hipótese sobre a tese das 
bancadas dos estados.  (variável 
dependente = emendas aprovadas, 
executadas e investimento per capita 
por estado) 

exógenas 

híbrido 

(18) 
Cheibub. J. A, 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. (2002) 

A alteração dos poderes 
presidenciais e das prerrogativas 
dos líderes partidários. 

Tomando como variável controle a manutenção do quadro 
institucional na arena eleitoral e do federalismo. (esta é a variável 
controle do “experimento natural”) 

As mudanças de comportamento 
individual e dos partidos no 
legislativo, bem como as mudanças 
nos resultados políticos substantivos 
(outcomes legislativos).  

endógenas variáveis 
endógenas 

(19) 
Figueiredo, A. 
(2001) 

A ampliação dos poderes 
presidenciais e processo decisório 
centralizado e a ampliação de 
mecanismos de controle à 
disposição do legislativo pós 88. 

Ampliação dos poderes das comissões: CPI´s e outros poderes das 
comissões permanentes (audiências públicas; requerimento de 
informação, convocação de ministros e propostas de fiscalização) 

Tem impacto no legislativo, mas não 
explicam a redução do papel do 
Congresso na fiscalização horizontal 
na cobrança horizontal de 
responsabilidades (a política é que 
importa e não o quadro institucional 
novo) 

endógenas variáveis 
endógenas 

(20) 
Amorim Neto, O; 
Santos, F. (2001) 

Conjunto de variáveis: partidos, 
patronagem e sistema eleitoral.  

Quantidade de verbas alocadas aos partidos pela sua participação nos 
gabinetes (orçamento); Perda de importância da patronagem em 
função da proximidade com o final do mandato do Presidente 
(decurso); Heterogeneidade, baseado no índice de Rose (1984) para 
medir o montante do desvio de cadeiras e votos gerados por uma 
determinada eleição (hetele); filiação partidária, ou seja, se fazer 
parte de um determinado partido determina a disciplina partidária 
(PSD – UDN – PTB – PR) 

Disciplina partidária no Congresso. Endógenas variáveis 
endógenas 

(21) 
Santos, F. (1995) 

Fatores internos à organização 
legislativa. 

Mecanismos explicativos por meio de teoria dos jogos e modelos 
espaciais que demonstram s micro fundamento do clientelismo. 

Produção legal (leis paroquiais ou leis 
nacionais), ou seja, comportamento 
clientelista ou nacional dos 

endógenas variáveis 
endógenas 
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parlamentares. 
Variáveis da relação presidentes 
legislativo. 

Taxa de coalescência do gabinete (Gabinete); Valor atribuído pelos 
partidos à ocupação de ministérios mitigado por interesses de 
maximização de votos - distância em dias do fim do mandato do 
presidente (Decurso); Distância ideológica entre os partidos que 
forma a coalizão (abrangência). 

Disciplina legislativa dos partidos que 
participam do gabinete. 

endógenas (22) 
Amorim Neto, O. 
(2000) 
 

Variáveis da relação presidentes 
legislativo. 

Recompensa ministerial é o percentual de postos ministeriais 
recebidos pelo partido em relação ao o número de cadeiras que ele 
ocupa na CD (recompensa); Valor atribuído pelos partidos à 
ocupação de ministérios mitigado por interesses de maximização de 
votos (distância em dias do fim do mandato do presidente) (decurso); 
Distância ideológica entre um partido e o chefe do 
executivo.(distância) 

Apoio – apoio ao presidente do 
PMDB, PFL e PSDB nas votações 
nominais (coalizões no plenário) 

endógenas 

variáveis 
endógenas 

(23) 
Santos, F. (1997) 

Poderes institucionais dos 
presidentes. 

A ampliação dos poderes institucionais e recursos de patronagem do 
presidente, além de processo decisório concentrado no processo 
legislativo (diferença dos períodos 1946-64 e pós 1988). 

Sucesso legislativo e maior facilidade 
de governabilidade por parte do 
executivo (passamos da agenda 
compartilhada para a agenda imposta). 

endógenas variáveis 
endógenas 

(24) 
Santos, F. (1999) 

Padrão de comportamento 
parlamentar no presidencialismo. 

Presidencialismo Faxinal (ou  racionalizado) Explica a conexão eleitoral via 
presidente (refuta a tese da conexão 
eleitora via distribuição de recursos 
para a constituency do deputado)  

Exógenas variáveis 
exógenas 

(25) 
Amorim Neto, O. 
(2002) 

As regras institucionais próprias 
para cada tipo de legislação (ou 
seja, o tipo de lei determina o 
comportamento parlamentar) 

Projetos de lei, Decretos legislativos e Projetos de Resolução. Determinam o comportamento dos 
parlamentares, para alguns tipos 
produzindo produção de leis 
paroquiais e para outros de leis 
nacionais, ou seja, as regras 
determinam se serão distribuídos 
benefícios localizados ou benefícios 
difusos 

Endógenas variáveis 
endógenas 

Conjunto de variáveis partidárias 
que determinam as coalizões em 
plenário. 

Poderes institucionais do colégio de líderes nos dois períodos (1946-
1964 – e pós 88) (controle sobre emendas no plenário, 
encaminhamento do voto, pedido de urgência, nomeação para as 
comissões) 

Formação de coalizões no plenário 
(comportamento dos partidos no 
plenário). 

endógenas (26) 
Santos, F. (2002) 

Conjunto de variáveis que 
determinam as nomeações nas 
comissões. 

Nº de cotas eleitorais do deputado, ou seja, a independência do 
deputado frente aos seus concorrentes no mesmo distrito 
(desempenho eleitoral); especialização prévia dos deputados – 
background (experiência profissional); Nº de vezes que o deputado 
votou com a maioria da bancada do seu partido (taxa de lealdade 
partidária); Se exerceu cargo de prefeito (prefeito); Se exerceu cargo 
de governador (governador); se exerceu cargos não eletivos no 
executivo local (cargo no executivo local); se exerceu cargos não 
eletivos no executivo federal (cargo no executivo federal);  

Nomeações dos membros dos partidos 
para as comissões permanentes. 

Endógenas e 
exógenas 

híbrido 

(27) 
Amorim Neto, O; 
Tafner, P. (2002) 

Formação de coalizões 
governamentais. 

Votações nas medidas provisórias (por ano, por partido, por governo)  Explica o processo de delegação (e 
não de abdicação) do legislativo para 
o executivo. Ou seja, a formação de 
coalizões incentiva a delegação. 

Endógenas variáveis 
endógenas 

(28) Variáveis relativas à construção Tempo de gabinete por número de cadeiras do partido no parlamento; A freqüência anual de votações dos 7 endógenas variáveis 
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Amorim Neto, O; 
Cox, G; McCubbins, 
M. (2003) 

do gabinete, ou seja, a 
distribuição de cargos e de 
recursos orçamentários 
ministeriais por partido.  

distribuição do orçamento pelo número de cadeiras do partido do 
ministro no parlamento; Partido tomado individualmente.  

maiores  partidos nas proposições 
iniciadas pelo executivo. 

endógenas 

Conjunto de variáveis que 
explicam a apresentação de uma 
lei paroquial 

Padrões de votação dos deputados (concentração e dominância); 
Partido político ou coalizão a que faz parte (ARENA/PSD) 

Probabilidade de iniciação de uma lei 
paroquial por um deputado. 

exógenas 

Conjunto de variáveis que 
explicam a apresentação de uma 
lei do tipo nacional 

Padrões de votação dos deputados (concentração e dominância); 
Partido político ou coalizão a que faz parte (ARENA/PSD); Fazer 
parte do grupo de sustentação do presidente (suporte presidencial)  

Probabilidade de iniciação de uma lei 
nacional por um deputado. 

Exógenas e 
endógenas 

(29) 
Amorim Neto, O; 
Santos, F. (2003) 

Conjunto de variáveis que 
explicam a probabilidade de um 
deputado aprovar uma lei. 

Partido político ou coalizão a que faz parte (ARENA/PSD); O 
tamanho de sua carreira política (career lenght); A força eleitoral do 
deputado (electoral power); Ter ocupado cargo no legislativo 
(legislative office); Ter ocupado cargo no executivo (executive office) 

Probabilidade de um deputado vir a 
aprovar uma lei de sua autoria. 

Exógenas e 
endógenas 

híbrido 

(30) 
Figueiredo, A; 
Limongi, F. (2000) 

Variáveis relativas às 
prerrogativas do presidente e dos 
poderes ao alcance dos partidos 
políticos. 

Produção legal: leis por iniciativa (legislativo e executivo) e por tipo 
(orçamentária e decretos lei); Disciplina Partidária: votos 
disciplinados por partido político; Formação de coalizões: proporção 
de votos da coalizão em favor da agenda do presidente. 

O comportamento partidário e os 
resultados legislativos (produção 
legal, disciplina partidária e formação 
de coalizões). 

endógenas Variáveis 
endógenas 

(31) 
Santos, F. (2003) 

Variáveis determinantes da 
permanência do deputado no 
parlamento (reeleição) 

Se o deputado foi detentor de cargo eletivo no executivo (exeelet); Se 
o deputado foi detentor de cargo não eletivo no executivo (brc); 
Desempenho eleitoral no distrito - variável de natureza eleitoral 
(dedis)  

Permanência do parlamentar na 
Câmara dos deputados (seniority) 

Endógenas e 
exógena 

híbrido 

(32) 
Ames, B. (2003) 

Variáveis relativas às 
características econômicas dos 
distritos, à trajetória política do 
parlamentar e dos partidos 
políticos, para explicar o 
comportamento do parlamentar 
no plenário. 

Atributos do eleitorado (riqueza e desenvolvimento industrial); 
Trajetórias de carreira (política local, atividade empresarial e na 
burocracia); Antiguidade no Congresso e insegurança eleitoral 
(mandatos exercidos, posição na lista partidária e partido por 
dominância no distrito); Interesses estaduais e voto unido da bancada 
(voto da bancada e interesse do estado na votação); Partido e 
ideologia (arena – direita, ou não arena); indicadores de benefícios 
particularistas (transferência de benefícios aos municípios, audiência 
ministerial, concessão de radio e TV, benefícios pagos ao deputado) 

As preferências dos deputados e seu 
comportamento no legislativo (o que 
querem os deputados), padrão de 
comportamento na votação no 
plenário. 
 

exógenas Variáveis 
exógenas 

(33) 
Ames, B. (2003) 

Conjunto de variáveis 
explicativas para a tentativa do 
presidente de manter o apoio no 
Congresso. (distribuição de 
convênios com os municípios) 

Fragmentação partidária (alta e baixa fragmentação nos partidos mais 
importantes – PMDB e PFL); Indicadores de dominação eleitoral 
(Deputado dominante do PMDB, do PFL e do PDS); Variáveis de 
situação política do município (Prefeito por partido PMDB, PFL e 
PPR; estado ao qual o convênio beneficiará – ligação do presidente e 
do ministro com o partido); Variáveis de necessidade e capacidade 
do município: (estado nordestino, população, percentagem de 
empregados na indústria e renda per capita) 

Distribuição de convênios 
intergovernamentais entre os 
ministérios e as prefeituras como 
forma de manutenção do apoio do 
Congresso ao presidente. 

Exógenas Variáveis 
exógenas 

(34) 
Ames, B. (2003) 

Características e tipo de votação 
no plenário; patronagem; 
características eleitorais do 
deputado; ideologia; acordo 
político local (determinam a 
disciplina partidária). 

Encaminhamento contestado e incontestado; cota de desembolso para 
obras públicas; classificação na lista pós- eleitoral do partido; 
percentagem do total de votos do partido; dominância municipal; 
concentração de votos; mandatos exercidos; concentração x ordem na 
lista; concentração x número de mandatos; concentração x 
dominância; ideologia; carreira local; governador do mesmo partido 
do deputado concorrente à reeleição. 

Cooperação ou deserção dos 
deputados aos projetos do executivo 
no plenário, ou seja, disciplina 
partidária no Congresso. 

Endógenas e 
exógenas 

híbrido 
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Conjunto de variáveis 
explicativas para as emendas 
concedidas pela CMO e 
aprovadas no plenário em favor 
do parlamentar. 

Estado para a qual a emenda será destinada (variável binária); 
Características socioeconômicas e demográficas dos distritos 
eleitorais (nº de eleitores, empregados no governo, empregados na 
agricultura, imigrantes, população ocupada na indústria); Variáveis 
partidárias (desempenho dos partidos no município e votos do 
deputado em todo o partido) 

Distribuição de emendas por apoio 
parlamentar. 

Endógenas e 
exógenas 

(35) 
Ames, B. (2003) 
 

Conjunto de variáveis 
explicativas para as emendas 
concedidas pela CMO por 
municípios. 

Estado para a qual a emenda será destinada (variável binária); 
Características socioeconômicas e demográficas dos distritos 
eleitorais (nº de eleitores, empregados no governo, empregados na 
agricultura, imigrantes, população ocupada na indústria); Variáveis 
de fragmentação partidária e de destinação (interpartidária, 
individual, cotas pessoais do município, base eleitoral do membro da 
CMO) 

Distribuição de emendas por 
município: qual a chance do 
município de receber recursos? Há 
aqui também uma relação com o  
interesse eleitoral do parlamentar nos 
seus distritos/município (pork). 

Endógenas e 
exógenas 

híbrido 
 

(36) 
Mainwaring (2001) 

Regras eleitorais As regras eleitorais (sistema de lista aberta = autonomia dos políticos 
e fraqueza dos partidos; O processo de escolha dos candidatos 
(processo de seleção no interior do partido – lista e candidatura); 
Descentralização da escolha dos candidatos (a escolha é determinada 
no estado ou no município); Fragilidade dos mecanismos de 
disciplina partidária. (migração, força eleitoral e posição na lista). 

Baixa institucionalização do sistema 
partidário com impacto no 
comportamento parlamentar. 

exógenas Variáveis 
exógenas 

(37) 
Mainwaring (2001) 

Federalismo, lei eleitoral e 
Sistema de governo. 

Federalismo; Desproporcionalidade na distribuição de cadeiras no 
parlamento; Presidencialismo. 

Baixa institucionalização do sistema 
partidário com impacto no 
comportamento parlamentar. 

exógenas Variáveis 
exógenas 

(38) 
Lemos, L. B. (2001) 

Duas variáveis explicativas: (i) 
filiação partidária ou (ii) região 
de origem? 

Filiação partidária do deputado; Localidade geográfica do 
parlamentar (constituency). 

Explicam as preferências do 
parlamento, ou seja, a distribuição 
pelo legislativo de recursos segundo a 
forma (transferência ou regulação) e o 
escopo (concentrado ou difuso).  
 

híbridas híbrido 

Variáveis relativas à tramitação 
do projeto. (3) 

O partido do relator no momento do parecer final (relator); 
Intervenção ou não de líderes partidários durante a tramitação 
(liderança); Tempo de tramitação do projeto, ou seja, se o projeto foi 
apresentado na mesma legislatura ou em legislatura diferente 
(tempo); A sede da revisão final, ou seja, se a decisão final se dará no 
Senado ou na Câmara (casa); Parecer técnico expresso pela 
comissão, favorável ou contrário (parecer). 

Explicam as probabilidades de uma 
proposição ser aprovada, rejeitada ou 
vetada. 

endógenas 

Variáveis políticas. (3)  Posição do partido do proponente durante a tramitação (apoio); 
Relator ser da mesma área do proponente (relator); Intervenção ou 
não de líderes partidários durante a tramitação (liderança);  

Explicam as probabilidades de uma 
proposição ser aprovada, rejeitada ou 
vetada. 

endógenas 

Variáveis 
endógenas 

(39) 
Ricci. P. (2003) 

Variáveis relativas à experiência 
(carreira) do parlamentar. (2)  

Número de mandatos: 1, 2, 3 ou mais mandatos (carreira); Presença 
ou não do deputado no parlamento no momento da deliberação final 
sobre o projeto de sua autoria (cargo) 

Explicam as probabilidades de uma 
proposição ser aprovada, rejeitada ou 
vetada. 

endógenas  

(40) 
Carey, J. Reinhardt, 
G. (2003) 

Variáveis que determinam a 
unidade partidária e a coesão (3)  

Número de legisladores eleitos pela coalizão i no estado j; 
(deputadosij); Governador é uma variável binária que indica se a 
coalizão controlava i o governo do estado j durante aquele período 
legislativo (governadorij) 

Unidade da bancada estadual e coesão 
da bancada estadual (Rice) 

exógenas Variáveis 
exógenas 

(41) Variáveis eleitorais e legislativas (i) margem de vitória eleitoral na última eleição (ii) votos para Transferência per capita de recursos Variáveis híbrido 
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Arretche, M. 
Rodden, J. (2004) 

determinantes na escolha das 
transferências de recursos para os 
estados. 

presidente na última eleição (iii) taxa efetiva de participação (iv) 
cadeiras por milhão de habitantes (media das duas casas) (v) cadeira 
na coalizão/total cadeiras legislativo (média das duas casas) (vi) 
Governador na coalizão do presidente (vii) PIB per capita (viii) 
população (milhões) (ix) ano de eleição presidencial. 

para os estados – estratégias eleitorais 
e barganhas legislativas (designa as 
estratégias eleitorais e legislativas dos 
presidentes nas transferências de 
recursos sobre os quais há algum grau 
de discricionariedade (não 
constitucionais) e sobre os quais não 
há discricionariedade (constitucionais) 

exógenas e 
endógenas 

(42) 
Mueller, B. Alston, 
J.  (2005) 

Conjunto de variáveis que 
determinam a execução de 
emendas ao orçamento 

Percentagem de vezes que o deputado votou favorável à posição do 
presidente; (votes); Percentagem do valor total de emendas 
individuais executadas no ano anterior (exec.amen.1997); Proposição 
ocupada pelo deputado naquele ano na Câmara – presidente, líder do 
partido, presidente de comissão ou relator (position); Número de 
emendas apresentadas pelo deputado no ano (nº amendments); 
Número de mandatos como deputado (seniority); Mudança de 
posição do deputado sobre determinada proposição diante de pork 
(no to yes) e (yes to no). 

Explicam a distribuição de recurso 
orçamentários (emendas executadas 
em favor dos deputados, com 
finalidade eleitoral – pork barrel) 

Variáveis 
exógenas e 
endógenas 

híbrido 

(43) 
Figueiredo, A; 
Limongi, F. (2005) 

O Regulamento do Congresso – 
processo decisório (que privilegia as 
emendas coletivas e as da relatoria). 
Negada a tese da troca de votos por 

execução orçamentária. 
 

Taxa de execução e percentual de emendas apresentadas (emendas  
individuais, coletivas e dos relatores). 

Execução de emendas orçamentárias 
(Individuais, coletivas e dos 
relatores). 

Endógenas Variáveis 
endógenas 

Variáveis explicativas: 

Seniority, District competition, 

Committee experience e Party loyalty 

rate* (relevante apenas para o 

primeiro período) 
 

Seniority (número de anos que o deputado é membro da Câmara) 
District competition (número de acentos designados para um determinado 
distrito, dividido pelo número de candidatos naquele distrito); Committee 

experience (background profissional – ou principal atividade econômica do 
deputado); Party loyalty rate* (percentagem de votações relevantes nominais 
em que o deputado acompanha o partido) 

Explicam a distribuição de cadeiras de 
presidentes nas comissões 
parlamentares em dois períodos 
distintos (1951-1964 e 1989-1998). 

Variáveis 
exógenas e 
endógenas 

Híbrido (44) 
Santos, F; Rennó, L. 
(2004) 
 

Outro fatores relevantes controlados 
no modelo: 
Committee president; Government; 

Directing table; Legislative 

experience; Bureaucrat; Titular) 

 Committee president; Government; Directing table; Legislative experience; 

Bureaucrat; Titular) 

 

   

(45) 
Almeida, A; Santos, F. 
(2005) 

Variáveis independentes: 
Distância do Cartel; Fidelidade da 
Comissão; Especialista; Não-
especialista com nível superior; 
Tamanho do Partido; Fidelidade do 
Partido; Tempo de filiação ao partido; 
Probabilidade de seleção; Nº de 
relatorias da comissão. 

Distância do cartel -  mede a distância entre a ideologia do cartel e a do partido 
do deputado; Fidelidade da comissão - o grau de divergência entre o mediano 
da comissão e a liderança do cartel, na forma da mediana da taxa de fidelidade 
ao cartel dos titulares da comissão; Oposição preside a comissão é uma 
variável indica quando o presidente da comissão não é de um partido membro 
do cartel, e quando o é; Especialista é uma variável indicadora se o deputado 
tem conhecimento especializado sobre algum tema pertencente à jurisdição ou 
se não tem; Não-especialista com nível superior também é uma variável 
indicadora quando o deputado tem curso superior completo, mas não pode ser 
considerado um especialista em nenhum dos temas tratados pela sua comissão; 
Fidelidade ao partido foi calculada tal como a taxa de fidelidade ao cartel, só 
que levando em conta o voto da maioria do partido do deputado (e não o da 
liderança do cartel); Senioridade foi operacionalizada como Tempo de filiação 

aopartido, em anos, transformada para a escala logarítmica. 

Variável dependente: 
A variável dependente é o número de 
relatorias de projetos do Executivo 
computadas em cada tétrade (deputado – 
semestre – partido – comissão) 
 

Endógenas Variáveis 
endógenas 
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ANEXO V – Quadro geral das características dos modelos. 
 

Autor(es) tipo Periódico/ 
livro 

Temática Tipo de 
estudo 

Referências teóricas Compromisso 
paradigmático 

Metodologia Nível de 
análise 

Dados/período Média 
séries 

(1) 
Pereira, C. 
Mueller, B. 
(2000) 

Artigo 
científico 

RBCS Sistema de 
comissões 

Explicação Shepsle; Weingast; 
Marshall; Gilligan e 
Krehbiel; Cox, 
McCubbins, Shugart e 
Carey. 

Informacional Teoria dos 
Jogos; 
modelos 
espaciais e 
MQIE. 

micro Votações nominais no plenário; votações nas comissões; 
pedidos de urgência; distribuição de recursos legislativos. 
Dados de uma legislatura. (1995-1998) 

4 

(2) 
Leoni, E; Pereira, 
C; Rennó, L. 
(2003). 

Artigo 
científico 

Opinião 
Pública 

Carreiras 
parlamenta
res 

Explicação Samuels; Hall e 
Houwelling; 
Schlesinger; Black; 
Rohde; Brace; 
Kiewiet e Zeng. 

Não se aplica MQIE micro Dados eleitorais; distribuição de emendas ao orçamento; 
distribuição de recursos legislativos; background, antiguidade 
(seniority), idade e ideologia do parlamentar. (1995-1998) 

4 

(3) 
Pereira, C; 
Mueller, B. 
(2002). 

Artigo 
científico 

DADOS Processo 
Orçamentá
rio, 
patronage
m e 
governabil
idade. 

Explicação Shepsle; Weingast; 
Lijphart; Ames; 
Mainwaring. 

Distributivista Modelos 
espaciais; 
MQIE. 

micro Votações nominais; distribuição de emendas ao orçamento; 
distribuição de recursos legislativos; antiguidade (seniority), 
ideologia do parlamentar; dados eleitorais. (1995-1998) 

4 

(4) 
Pereira, C.; 
Rennó, L. (2001). 

Artigo 
científico 

DADOS Carreiras 
parlamenta
res 

Explicação Mayhew; Hall; Cain, 
Ferejohn e Fiorina; 
Fenno; Lucas; 
Mettenheim; Baquero. 

Distributivista MQIE micro Resultado das votações nominais; Dados eleitorais; Background 
do parlamentar; Distribuição de recursos legislativos; 
antiguidade (seniority). (1995-1998) 

4 

(5) 
Pereira, c. 
Mueller, B. 
(2003) 

Artigo 
científico 

DADOS O papel 
dos 
partidos e 
a  conexão 
eleitoral. 

Explicação Downs; Mayhew; 
Cain, Bowler; Cox; 
McCubbins. 

Distributivista MQIE ambos Resultado das votações nominais; dados eleitorais; background 
do parlamentar; distribuição de emendas ao orçamento; 
distribuição de recursos legislativos; idade; antiguidade e 
ideologia. (1995-1998) 

4 

(6) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(1994) 

Artigo 
científico 
(e capítulo 
em livro) 

RBCS  Mudança e 
continuida
de 
institucion
al. 

Explicação Krehbiel; Shepsle; 
Cox e McCubbins; 
Shugart e Carey; 

Partidária MQED instituições Leis sancionadas (1989-1994); Tempo de tramitação de 
proposições legislativas (1989-1994); Resultado das votações 
nominais; Distribuição de recursos legislativos; Produção legal 
por iniciativa (1946-1994); pedidos de urgência (pelo presidente 
e pelo colégio de líderes); Leis aprovadas por área; vetos 
presidenciais. 

48 

(7) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(1998) 

Artigo 
científico 
(e capítulo 
em livro) 

Lua Nova Sistema de 
governo. 

Descrição Shugart e Carey; 
Tsebelis, Linz, Kinzo, 
Tavares e Moya. 

Partidária MQED Instituições Resultado das votações nominais; Distribuição de recursos e 
direitos legislativos; Disciplina partidária. (1989-1994) 

6 

(8) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(1996) 

Artigo 
científico 
(e capítulo 
em livro) 

DADOS Partidos 
políticos 
(disciplina 
partidária). 

Descrição Laakso-Taagepera; 
Krehbiel; Cox e 
McCubbins; Polsby; 
Lamounier; Sartori e 
Lima Jr. 

Partidária MQED instituições Encaminhamento de votações pelos líderes; Índice de Rice por 
partido; Resultado das votações nominais; Distribuição de 
recursos e direitos legislativos. (1989-1994) 

6 

(9) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(2001) 

Capítulo em 
livro. 

Figueiredo 
e Limongi 
(2003) 

Partidos 
políticos e 
poder de 
agenda do 
executivo. 

Descrição Bond e Fleisher; 
Kinzo; Rodrigues. 

Partidária MQED instituições Resultado das votações nominais; Distribuição de recursos e 
direitos legislativos; Disciplina partidária; Bancadas dos 
partidos por governo; Coalizões governamentais por governo; 
Apoio das coalizões à agenda do executivo por governo. (1989-
1998) 

9 
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(10) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(1997) 

Artigo 
científico 
(e capítulo 
em livro) 

Novos 
Estudos 
CEBRAP 

Produção 
legislativa 
(medidas 
provisórias
) 

Descrição Mainwaring e 
Shugart; Kiewiet e 
McCubbins; Carey e 
Shugart. 

Partidária 
(abdicação-
delegação) 

MQED; 
Métodos 
qualitativo
s (análise 
de 
discurso) 

macro Edição e reedição de medidas provisórias por governo; MP´s 
por áreas e por anos de governo; Tempo médio de tramitação 
das MP´s; MP´s alteradas pelo legislativo; Discursos dos 
parlamentares não plenário. (1989-1995) 

7 

(11) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(2001) 

Capítulo em 
livro. 

 Produção 
legislativa 
(medidas 
provisórias
) 

Descrição Abrucio; Samuels. Partidária 
(abdicação-
delegação) 

MQED; 
Métodos 
qualitativo
s: análise 
de 
discurso. 

macro Medidas provisórias editadas com a finalidade de políticas 
específicas (Planos Verão e Collor); Atas das reuniões 
plenárias; Material de mídia. 

- 

(12) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(1998) 

Artigo 
científico 
(e capítulo 
em livro) 

Novos 
Estudos 
CEBRAP 

Estabilidad
e de 
políticas. 

Descrição Immergut ;  Tsebelis; 
Steinmo, Thelen e 
Longstreth; Pierson; 
Arnold. 

Partidária 
(abdicação-
delegação) 

MQED; 
Métodos 
qualitativo
s: análise 
de 
discurso. 

macro Medidas provisórias editadas com a finalidade de políticas 
específicas (Reforma da Previdência); Atas das reuniões 
plenárias; Material de mídia. 

- 

(13) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(1994) 

Artigo 
científico 
 

Novos 
Estudos 
CEBRAP 

Produção 
legal no 
Congresso 
Nacional. 

Descrição Ames; Nixon; Baron e 
Ferejohn; Davidson e 
Oleszek;  

 Partidária MQED. Instituições Projetos de Lei por iniciativa (1987-1991); Proposições das 
Comissões Temáticas (1983-1992); Produção legislativa: leis 
ordinárias sancionadas (1989-1992); Medidas provisórias 
(1989-1992); Tempo médio de tramitação de um projeto por 
tramitação (1989-1992); Produção legal (por iniciativa); 
Material da mídia (matérias de jornais e outros). (1989-1992) 

4 

(14) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(2002) 

Artigo 
científico 
 

DADOS Política 
orçamentár
ia, 
conexão 
eleitoral; 
partidos 
políticos. 

Descrição Mainwaring, Scully; 
Carey; Shugart; 
Schmitt; McCubbins; 
Rosembluth; Cheibub; 
Carmargos;Cain; 
Sanches;  

Partidária MQED Instituições Distribuição de despesas na LOA por grupos de despesa; (1996-
1999); Execução de recursos orçamentários por grupos de 
despesa (1996-1999); Participação do legislativo nos gastos de 
investimentos LOA e Despesas executadas – por deputado, por 
partido e por local-região (1996-1999); Distribuição de 
emendas parlamentares em despesas de investimentos por 
proponente na LOA (1996-1999); Taxa de execução das 
emendas parlamentares por proponente – LOA e orçamento 
executado (1996-1999); Taxa de emendas individuais 
executadas por partido (1996-1999); Apoio médio à agenda do 
governo – votações nominais (1996-1999). 

4 

(15) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
Valente, A. 
(1999) 

Artigo 
científico 
 

Tempo 
Social 

Governabil
idade 
(relações 
executivo-
legislativo) 

Descrição Carey e Shugart;  
Tsebelis; Huber. 

Partidária MQED Instituições Nomeações nos gabinetes presidenciais por partido; 
Distribuição de recursos legislativos; Medidas provisórias; 
Produção legal (por iniciativa) dominância e sucesso 
legislativo; Pedidos de urgência. (1989-1999) 

11 

(16) 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(2003) 

Capítulo em 
livro. 
 

Benevides, 
Vanuchi e 
Kerche 
(2003). 

Produção 
legislativa 
(medidas 
provisórias
) 

Descrição Carey; Shugart; 
Mayhew; Tsebelis; 
Huber; Cox; 
Morgenstern; 
Cheibub; Strom 

Partidária 
(abdicação -
delegação) 

MQED Instituições Edição e reedição de medidas provisórias por área de governo e 
proposições ordinárias (1988-2001); Decretos executivos no 
Brasil e Itália (1948-2001); Distribuição de recursos 
legislativos.  

14 

(17) 
Cheibub, J. A. 
Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(2002) 

Paper em 
evento 
científico 
 

Annual 
Meeting of 
the APSA 
(2002) 

Partidos 
políticos e 
federalism
o (o papel 
dos 
governado
res) 

Explicação Samuels; Ames; 
Abrúcio; Kugelmas; 
Sola. 

Partidária 
(partidos 
problemas de 
ação coletiva) 

MQIE Instituições Congruência entre os legisladores e os partidos dos 
governadores (1989-2000); Resultado das votações nominais 
(especificamente de leis que redefinem o pacto federativo – não 
federalista e anti-federalistas); Coesão entre os deputados de 
uma mesma bancada estadual (1989-2000); Distribuição e 
execução de emendas ao orçamento considerando os interesses 
dos estados – (1996-1999); Desproporcionalidade 
representativa dos estados no CN (1988). 

12 

(18) Paper em Conferenc Mudança Explicação Taagepera; Shugart; Partidária  MQED Instituições Poderes legislativos do executivo (46-64 e pós-1988); 27 
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Figueiredo, A. 
Limongi, F. 
(2002) 

evento 
científico 
 

e Political 
Reform: 
Brazil in 
comparativ
e 
perspectiv
e.IUPERJ 
(2002) 

institucion
al (partidos 
e 
governabil
idade) 

Linz, Carey. Cox; 
MacCubbins; 
O’Donnell; 
Mainwaring; 
Morgenstern; Power; 
Della Sala; Krepel 

Distribuição de recursos legislativos – direitos procedimentais 
dos líderes partidário (46-64 e pós 1988); Outputs legislativos 
por iniciativa (executivo e legislativo) e sucesso do executivo 
por administração (1949-64 e 1989-2000); Legislação iniciada 
por tipo e por iniciador (1949-1964 – 1989-2000); Leis 
iniciadas por matéria r por iniciador (1949-1964 e 1989-2000); 
Leis de caráter social  por iniciador (1949-1964 e 1989-
2000).Coesão partidária em votações nominais (1946-1964 e 
1988-1998); Presidentes, coalizões e cadeiras por partido (1946-
1964 e pós 1988) (Trata-se de um estudo comparativo entre dois 
períodos). 

(19) 
Figueiredo, A. 
(2001) 

Artigo 
científico 
 

DADOS Relações 
executivo-
legislativo 
(accountab

ility 
horizontal) 

Explicação Cain; Jones; 
O´Donnell; Huber; 
McCubbins; 
Schwartz; Przeworski.  

Partidária  MQED Instituições Comissões parlamentares de inquérito por resultado (1946-
1999); CPI´s por governo e período (1946-1999); CPI´s 
propostas e concluídas segundo as relações como o partido do 
presidente (1946-1999); outras atividades de fiscalização das 
comissões sobre o executivo (audiências públicas; requerimento 
de informação; convocação de ministros e propostas de 
fiscalização e controle (1989-1999) 

31,5 

(20) 
Amorim Neto, O; 
Santos, F. (2001) 

Artigo 
científico 
 

DADOS Conexão 
eleitoral 

Explicação Mayhew; Cox, 
McCubbins; Rose; 
Lancaster, 
Mainwaring, 
Morgenstern; Shugart 
e Carey. 

Partidária  MQIE Instituições Distribuição de cadeiras por partido na Câmara dos deputados 
(1946-1963); Taxas anuais de disciplina partidária (1946-1963); 
Filiação partidária dos membros dos gabinetes presidenciais 
(1946-1964); Heterogeneidade dos partidos brasileiros nas 
eleições (1946-1963). 

17,5 

(21) 
Santos, F. (1995) 

Artigo 
científico 
 

DADOS Produção 
legal 
(paroquiali
smo X 
nação) 

Explicação Krehbiel; Mayhew; 
Brams; Ferejohn; 
Tullock e McKenzie; 
Downs; Lowi, 
Salisbury; Arnold; 
Wilson 

Distributivista Modelos 
espaciais; 
Teoria dos 
Jogos e 
MQIE. 

Micro Tipos de leis aprovadas pelo Congresso Nacional  - por filiação, 
por proponente, por tamanho do partido, por origem e região 
(1959-1963). 

5 

(22) 
Amorim Neto, O. 
(2000) 

Artigo 
científico 
 

DADOS Disciplina 
legislativa 
e 
patronage
m. 

Explicação Mayhew; Deheza; 
Thibeaut; Jones; 
Lijphart; Linz; 
Browne; Franklin; 
Budge; Keman; 
Laver; Schofield; 
Mainwaring; Shugart. 

Não se aplica MQIE Instituições Gabinetes presidenciais no Brasil (1985-1999); Nº efetivo de 
partidos com representação parlamentar (1985-1999); 
Disciplina legislativa e apoio ao presidente por gabinete (1985-
1999); Taxa de recompensa ministerial (1985-1999). 

5 

(23) 
Santos, F. (1997) 

Artigo 
científico 
 

DADOS Mudança 
institucion
al. 

Explicação Mayhew; Cain, 
Ferejohn; Fiorina; 
Leiserson; Strom; 
Riker.  

Partidária Modelos 
espaciais; 
MQED 

Instituições Poderes legislativos do Presidente - constituições brasileiras 
comparadas (1946 e 1988); Leis aprovadas por origem (1946-
1964 – 1988-1994); Projetos de lei submetidos à votação 
nominal (1946-1964); Resultados das votações nominais de 
projetos do executivo por legislatura (1951-1962); Resultados 
das votações nominais de projetos do executivo apoiados pelo 
líder da maioria por legislatura (1951-1962); Índice de Rice 
médio dos principais partidos por legislatura (1946-1964); 
Disciplina média dos principais partidos (1946-1964) partidos 

17,8 

(24) 
Santos, F. (1999) 

Artigo 
científico 
 

DADOS Conexão 
eleitoral. 

Explicação Mayhew; Shugart ; 
Carey;  

 Modelos 
espaciais; 
MQED 

Micro  Deputados eleitos com votação maior, igual ou menos que o 
coeficiente eleitoral (1994); Percentual dos votos nominais 
derrotados transferidos e não transferidos (1994); deputados 
eleitos por legendas coligadas ou não (1994). 

- 

(25) 
Amorim Neto, O; 
Santos, F. (2002) 

Capítulo em 
livro. 
 

Vianna 
(2002) 

Produção 
legislativa 
(paroquiali
smo x 

Explicação Campos; Furtado; 
Carey, Shugart, 
Mainwaring, Ames; 
Power; Cox; 

Partidária  MQIE Instituições Produção legislativa por partido (1985-1999); Assunto da 
produção legislativa (1985-1999); Abrangência da Produção 
Legislativa (1985-1999); Média de permanência na CD; de 
votos/quociente dos deputados e do background parlamentar 

13,5 
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nação) McCubbins. dos deputados que aprovam e que não aprovam projetos (1985-
1999); Decretos Legislativos por assunto e  por abrangência 
(1986-1999); Projetos de Resolução por assunto e por 
abrangência (1985-1999) 

(26) 
Santos, F. (2002) 

Artigo 
científico. 
 

DADOS O papel 
dos 
partidos e 
o sistema 
de 
comissões.  

Explicação Huber; Geddes; 
Mainwaring; Samuels;  

Partidária  MQIE Micro  Controle da pauta de votações pelas lideranças partidárias 
(1946-1964 e pós 88); Índice de Rice em votações das políticas 
desenvolvimentistas (1951-1962); Índice de Rice em votações 
de reformas constitucionais (1995-1997); Coalizões em plenário 
relacionadas com políticas desenvolvimentistas (1951-1962); 
Coalizões em plenário relacionadas com políticas reformistas 
(1995-1997); Nomeações dos principais partidos para as 
comissões mais importantes. (1951-1962 e 1991-1998) 
Nomeações em perspectiva comparada. 

 

(27) 
Amorim Neto, O; 
Tafner, P. (2002) 

Artigo 
científico 

DADOS Medidas 
provisórias  

Explicação Kiewiet; McCubbins; 
Schwartz; Lupia; 
McCubbins; Moe; 
Jensen; Meckling; 
Milgrom; Roberts; 
Strom; Carey; 
Shugart; Deheza; 
Meneguello; Thibaut; 
Browne; Franklin; 
Budge; Keman. 

Partidária (a 
lógica da 
delegação) 

MQIE macro Medidas provisórias por ano (1988-2000); Medidas provisórias 
originais por tema e por governo (1988-2000); MP´s originais, 
reeditadas com alteração, índice de coalescência, anos 
eleitorais, projetos de lei originados do executivo e razão entre 
MP´s originais e projetos de lei do executivo. Por governo 
(1988-2000) 

12 

(28) 
Amorim Neto, O; 
Cox, G; 
McCubbins, M. 
(2003) 

Artigo 
científico 

World 

Politics 

Poder 
agenda do 
presidente. 

Explicação Huber; Cox; 
McCubbins; Budge, 
Keman; Browner; 
Franklin; Krehbiwel; 
Tsebelis; Masuyama; 
Campbell. 

Partidária MQIE Instituições Resultado nas votações em que o líder partidário encaminha o 
voto, por gabinete e por partido (1989-1998); Iniciativa do 
executivo em leis estatutárias, leis complementares, emendas 
constitucionais e MP´s, por gabinete presidencial (desde 1988 – 
1988) 

13 

(29) 
Amorim Neto, O; 
Santos, F. (2003) 

Artigo 
científico 

Legislative 

Studies 

Quarterly 

Conexão 
eleitoral 

Explicação Shugart; Carey; Jones; 
Cox; Elster; 
Mainwaring; Scully; 
Morgenstern; Nacif; 
Taylor- Robinson; 
Samuels; Diaz; 
Müller; Strom; Power 
 

Partidária MQIE Micro Resultados legislativos por nível de agregação (individual, 
local, regional, setorial e nacional) (1985-1999); Resultados 
legislativos por efeitos gerados (benefícios, regulação; misto e 
neutro) (1985-1999); Assunto da legislação aprova legislativos 
(administrativa, econômica, honorífica, orçamentária, política, 
social, cultural-científica-tecnológica, ambiental) (1985-1999); 
resultados legislativos por partido (1985-1999) 

14 

(30) 
Figueiredo, A; 
Limongi, F. 
(2000) 

Artigo 
científico 

Comparati

ve politics. 

Comporta
mento dos 
partidos e 
poder de 
agenda 
presidenci
al 

Explicação Shugart; Carey; Linz; 
Mainwaring; Polsby; 
Shepsle; Laver; 
Huber; Tsebelis;  

Partidária MQIE Instituições Total de legislação apresentada, aprovada e rejeitada de acordo 
com o proponente e a área da legislação (1989-1997); 
Disciplina partidária por partidos políticos (1989-1999); Média 
proporcional dos votos dos partidos na agenda presidencial por 
tipo de suporte da coalizão (1989-1998). 

9 

(31) 
Santos, F. (2003) 

Capítulo em 
livro. 

Santos, 
(2003). 

Carreiras 
parlamenta
res 

Explicação Nunes; Lamounier; 
Fleischer, Beloch; 
Barbosa. 

Não se aplica MQIE Micro  Presença dos congressistas nos ministérios por período 
presidencial (1946-1998); Deputados federais por sexo, por 
faixa etária, por nível de instrução, por formação acadêmica  
(1946-1999); Taxa de permanência dos deputados federais por 
região e para o Brasil (1950-1990); Deputados federais com 
passagem pelo executivo e por postos legislativos (1946-1999). 

- 

(32) 
Ames, B. (2003) 

Capítulo em 
livro. 

Ames, B. 
(2003). 

Comporta
mento dos 
parlamenta
res no 

Explicação Olsen; Mezey; Cox; 
McCubbins; Polsby; 
Samuels; Mainwaring.  

Distributivista MQIE Micro Background do parlamentar (carreira, número de mandatos, 
religião); Partido político do parlamentar; Resultados eleitorais 
(dominância municipal e posição na lista); características do 
distrito eleitoral; Votações em assuntos da ANC (1997-1988) 

- 
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plenário. 
(33) 
Ames, B. (2003) 

Capítulo em 
livro. 

Ames, B. 
(2003). 

Relações 
executivo-
legislativo. 
(Patronage
m) 

Explicação Amorim Neto; 
Geddes; Schneider; 
Shugart; Carey; 
Fleischer;  

Distributivista MQIE Micro Resultados eleitorais; Convênios do governo federal 
(ministérios) com as prefeituras. (governos Collor e Itamar) 
 

- 

(34) 
Ames, B. (2003) 

Capítulo em 
livro. 

Ames, B. 
(2003). 

Comporta
mento 
Partidos 
políticos 
(disciplina 
partidária) 

Explicação Cox e McCubbins; 
Amorim Neto; 
Tsebelis; Lima Jr.; 
Mainwaring. 

Distributivista MQIE Micro Decisões do Congresso sobre as proposições do executivo; 
Resultado das votações nominais; Resultados eleitorais; 
Matérias jornalísticas da Gazeta mercantil e o relatório da Latin 

América Weekly Report: Brazil, do Economist Country Report. 
(1990-1997). 

8 

(35) 
Ames, B. (2003) 

Capítulo em 
livro. 

Ames, B. 
(2003). 

Comporta
mento 
Partidos 
(fragmenta
ção 
partidária e 
negociação
) 

Explicação Arrow; Krehbiel; 
Shepsle; Niemi; 
Tullock; McKelvey;  e 
Krehbiel;  

Distributivista MQIE Macro  Dados sócio-econômicos dos municípios; Dados sobre a 
filiação partidária e do desempenho eleitoral dos partidos nos 
municípios; Fragmentação partidária na Comissão mista de 
orçamento. 

8 

(36) 
Mainwaring, S. 
P. (2001) 

Capítulo em 
livro. 

Mainwarin
g, S. P. 
(2001) 

Baixa 
institucion
alização 
(Federalis
mo, 
sistema 
eleitoral e 
partidos 
políticos) 

Descrição Mayhew; Katz; 
Schlesinger; Power; 
Carey, Wittman; Cain, 
Ferejohn, Fiorina; 
Shugart; Ceaser; 
Epstein; Gallager; 
Marsh; Morgenstern; 
Ranney, 
Schattschneider.  

Não se aplica  Micro  Não há tratamento de dados empíricos. - 

(37) 
Mainwaring, S. 
P. (2001) 

Capítulo em 
livro. 

Mainwarin
g, S. P. 
(2001) 

Baixa 
institucion
alização 
(Federalis
mo, 
sistema 
eleitoral e 
sistema de 
governo) 

Descrição Abrucio; Dain; 
Grahan; Samuels; 
Lijphart; Stepan; Lima 
Jr.; Jones; 
Schwartzman;  

Não se aplica MQED Micro  Resultado das votações de 04 emendas constitucionais na ANC 
por região; Resultados eleitorais. (com dados de reeleição); 
Distribuição real e proporcional de cadeiras do Congresso por 
região (1994) (para averiguar a desproporcionalidade da 
representação – ligada á variável federalismo, dados do 
presidencialismo comparado). 

- 

(38) 
Lemos, L. B. 
(2001) 

Artigo 
científico 

DADOS Federalism
o e 
partidos 
políticos. 

Descrição Santos; Arnold; 
McKenzie; Tullock; 
Arrow; Riker; 
Hrehbiel; Hinich; 
Munger; Weingast; 
Marshal;  

Não se aplica MQDE macro Representação de deputados e senadores por região (1988-
1994); Média de representação de deputados e senadores por 
partido (1991-1995); Propostas Legislativas nas áreas de 
educação e saúde apresentadas segundo a forma (transferência 
de recursos ou regulação) e o escopo (concentrada ou difusa) 
(1988-1994); Partidos políticos e distribuição de benefícios: 
propostas legislativas em saúde  e educação (1988-1994); 
Distribuição de propostas legislativas de saúde e educação 
segundo a região do proponente e a concentração de benefícios 
(1988-1994); Distribuição temporal das propostas legislativas 
em saúde e educação (1988-1994); Grupos econômicos 
beneficiados com propostas legislativas concentradoras em 
saúde e educação (1988-1994); Partidos políticos; grupos 
econômicos e grupos profissionais: propostas da saúde e 
educação (1988-1994); As regiões brasileiras e a distribuição de 
propostas aprovadas (1988-1994); Beneficiários das propostas 

9 
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aprovadas (estados, econômicos, profissionais) (1988)-(1994) 
(39) 
Ricci, P. (2003) 

Artigo 
científico 

DADOS Produção 
legislativa 
(leis 
paroquiais 
ou leis 
nacionais); 
Sistema de 
comissões. 

Explicação Mayhew; Cain; 
Lancaster; 
Mainwaring; Ames; 
Shugart; Carey; Pérez-
Liñán; Katz; Cox; 
Morgenstern; Crisp; 
Desposato; Patterson; 
Lowi; Wilson; 
Pedrieri; Di Palma. 

Partidária MQIE Instituições Número de leis do Congresso Nacional por conteúdo e tipo 
(1991-2001); Desempenho das Comissões sobre os projetos 
distributivos por tipo e intervenção (1991-2002); Tipos de 
projetos e variáveis de tramitação (1991-2002); Tipos de 
projetos e variáveis políticas (1991); Tipos de projetos e 
variáveis ligadas à experiência do parlamentar; (1991-2002) 

10,5 

(40) 
Carey, J. 
Reinhardt, G. 
(2003) 

Artigo 
científico 

DADOS Federalism
o e 
conexão 
eleitoral. 

Explicação Carey e Shugart; Hix; 
Cox; McCubbins; 
Krehbiel; Wright; 
Schaffner; Tiebout; 
Weingast; Montinola; 
Eaton; O´Neill; 
Treisman; Willis; 
Garman; Samuels; 
Montero; Ugalde; 
Rice.  

Distributivista 
(~) 

Modelos 
espaciais; 
MQIE. 

Instituições Efeitos do tamanho da Coorte eleitoral e da aliança com o 
governador na unidade do voto da bancada estadual e na coesão 
da bancada estadual (afiliação partidária na época da eleição e 
na época da votação do projeto). (votações 1986-1991, 1991-
1995, 1995-1998) 

13 

(41) 
Arretche, M. 
Rodden, J. (2004) 

Artigo 
científico 

DADOS Federalism
o e sistema 
eleitoral 

Explicação Lasswell; Camargo; 
Affonso; Almeida; 
Palermo; Cox; 
McCubbins; Dixit; 
Londregan; Lindbeck; 
Weibull; Samuels; 
abrucio; Musgrave; 
Oates; Becker; Coate; 
Meltzer; Richard. 

Distributivista 
(~) 

MQIE Instituições Determinantes da tranferência per capita por estados brasileiros 
(transferências constitucionais e não constitucionais); 
Distribuição de recursos legislativos; Dados eleitorais 
(magnitude do distrito e poder dos governadores); 
características do distrito (renda e analfabetismo) (1991-2000); 
Empréstimos do FGTS (1997-2000) 

7 

(42) 
Alston, J. 
Mueller, B. 
(2005) 

Workimg 

paper 

National 

Bureau of 

Economics 

Ressearch 

Federalism
o e 
conexão 
eleitoral. 

Explicação Weingast; Marshall; 
Cox. McCubbins; 
Haggard; Fleischer; 
Dixit; Spiller; 
Tommasi; Levy; 
North; Persson; 
Tabellini; Tsebelis; 
Roland; Leoni; Poole; 
Rosenthal.  

Distributivista Modelos 
espaciais; 
MQIE 

Micro Votações nominais (1995-1998); Determinantes da execução de 
emendas executados por Cardoso em 1988; Votos recebidos; 
Execução de emendas no ano anterior; Posição do deputado em 
questões nacionais; Número de emendas apresentadas pelo 
deputado; Antiguidade (seniority).  

4 

(43) 
Figueiredo, A; 
Limongi, F. 
(2005) 

Artigo 
científico 

DADOS Processo 
Orçamentá
rio 

Explicação Fogueiredo e 
Limongi. 

Partidária 
(Processo de 
delegação 
interna)) 

MQIE Micro e 
macro 

Percentual de deputados por taxas de execução das emendas 
individuais em investimento; Taxas médias de execução das 
emendas individuais em investimento por partido; Percentual 
médio de apoio ao executivo por partido – votações nominais de 
emendas constitucionais; Taxa de execução das emendas 
parlamentares de oposição segundo apoio ao executivo em 
votações nominais; Taxa de execução das emendas 
parlamentares da base do governo  segundo seu apoio ao 
executivo em votações nominais; Determinantes do voto na 
agenda do executivo; Percentual médio  e taxa de apoio ao 
executivo por grupos de parlamentares e por partidos – votações 
nominais de emendas constitucionais; Emendas individuais em 
investimentos por unidades orçamentárias e posição 
(ideológica) dos parlamentares; Emendas individuais em 
investimentos por programas e posição (ideológica) dos 
parlamentares) 

6 
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(44) 
Santos, F; Rennó, 
L. (2004) 

Artigo 
científico 

The 

Journal of 

Legislative 

Studies 

Sistema de 
Comissões 
(lideres/pr
esidentes) 

Explicação Rohde;  Sinclair;  
Cox; Morgenstern; 
Pereira; Mueller; 
Figueiredo e Limongi; 
Ames. 

Não se aplica MQIE micro Votações nominais em temas de relevância (1951-1963 e 191-
1998); Votação da maioria partidária; Competição no distrito; 
Repertório Biográfico dos Deputados Brasileiros; Posições 
ocupadas pelos deputados na Câmara e sua carreira profissional 
e política;  

11 

(45) 
Almeida, A; 
Santos, F. (2005) 

Artigo 
científico 

DADOS Sistema de 
Comissões 
(relatorias) 

Explicação Krehbiel; Gilligan;  
Austen-Smith e Riker; 
Polsby; Amorim Neto; 
Calvert, Crawford e 
Sobel; Dur e Swank; 
Krishna e Morgan; 
Milgrom e Roberts.  

Informacional MQIE micro Deputados com mandato no período 1995-1998 contendo: 
partidos, comissões a que pertenceram, participações em 
votações nominais e  número de vezes que foram designados 
para relatar projetos do executivo. 

4 
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